Vic, 1888 – Barcelona, 1970

Les conferències també es podran
seguir en directe per streaming a
www.ateneudevic.cat
Reserva prèvia conferències
Atesa la situació sanitària, caldrà fer
reserva prèvia per telèfon a l’Oficina
de Turisme de l’Ajuntament de Vic.
Telf. 93 886 20 91

Ho organitzen
Família d’Abadal del Pradell
Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya
Museu Episcopal de Vic

Ramon d’Abadal
i de Vinyals
Investigador de
la nostra història

Ateneu de Vic
Patronat d’Estudis Osonencs
Arxiu i Biblioteca Episcopal de Vic
Hi col·laboren
Ajuntament de Vic
Universitat de Vic –
Universitat Central de Catalunya

Exposició i cicle de
conferències amb motiu del
cinquantenari de la seva mort
Octubre - novembre 2020

Els actes d’homenatge a Ramon d’Abadal
i de Vinyals (1888-1970) amb motiu del 50è
aniversari de la seva mort volen mostrar la
trajectòria vital, professional i acadèmica
d’aquest historiador vigatà de projecció
internacional. La seva producció acadèmica,
reconeguda per les principals institucions,
aporta un coneixement fonamental per
entendre la història política i jurídica de
Catalunya a l’Edat Mitjana. Amb els seus
treballs, fonamentats en la documentació
anterior a l’any 1000, va fixar els orígens
mil·lenaris del nostre país.

Exposició

Home arrelat a la terra, de conviccions
fermes, destacava, en paraules de Santiago
Nadal per “[...] la seva senzillesa en el tracte
que considero un dels aspectes més “juvenils”
de la seva actitud davant la vida mantinguda
fins els 80 anys llargs de la seva existència. En
això Abadal era no solament un intel·lectual
profundament guanyat per la seva especialitat,
en aquest cas la història; era també un gran
senyor -i també un “pagès”, com li agradava
nomenar-se-, que en la seva pròpia sang i en
les mateixes tradicions familiars, en el seu
arrelament a la terra, tenia com un hàbit
ancestral de considerar la mutabilitat dels
temps, la diversitat de les persones i la fragilitat
de les posicions”

Per Ramon Ordeig (Arxiu i Biblioteca Episcopal
de Vic).

(Nadal, Destino, 1970).

Ramon d’Abadal i de Vinyals, investigador
de la nostra història.
Al Museu Episcopal de Vic.
Del 17 d’octubre a 22 de novembre.
Acte d’obertura: 17 d’octubre, a les 12 h.

Cicle de conferències
Divendres 16 d’octubre, a les 19 h.
Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic
Ramon d’Abadal i de Vinyals, historiador vigatà

Divendres 23 d’octubre, a les 19 h.
Museu Episcopal de Vic
Ramon d’Abadal i de Vinyals: la història
i el poder del dret.
Per Tomàs Montagut (UPF).

Divendres 30 d’octubre, a les 19 h.
Temple Romà de Vic
“Són uns homes determinats els qui bufen la
història”. Ramon d’Abadal i de Vinyals i el seu
segle XX.
Per Francesc Vilanova i Vila-Abadal (UAB).

