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Empúries, 1966. Fotografi a de Pere Català.

JORNADA
La repressió franquista

dels historiadors catalans

Homenatge a
JOSEP DE C. SERRA I RÀFOLS

(1902-1971)

25 de juny de 2012
Institut d’Estudis Catalans
Sala Pere i Joan Corominas

(c/. del Carme, 47, Barcelona)



PROGRAMA

18.00 - 18.20 h  Presentació: Jaume Sobrequés, director 
del Centre d’Història Contemporània de 
Catalunya i president de la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics; Xavier Llovera, director 
del Museu d’Arqueologia de Catalunya; 
Joan Roca, director del Museu d’Història 
de Barcelona i Isabel Rodà, directora de 
l’Institut Català d’Arqueologia Clàssica.

18.20 - 18.50 h  Josep de C. Serra i Ràfols o la voluntat de 
continuïtat ideològica de l’arqueologia, 
des de la Mancomunitat i malgrat el 
franquisme.

 XAVIER BARRAL I ALTET

 Institut d’Estudis Catalans

18.50 - 19.20 h  Sota la maledicció de Sísif: Josep de C. 
Serra i Ràfols i el Servei d’Investigació 
Arqueològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans 

 ARTUR CEBRIÀ

 Prehistoriador

19.20 - 19.50 h  Josep de C. Serra i Ràfols i l’estudi de la 
cultura ibèrica

 JOAN SANMARTÍ

 Universitat de Barcelona
 Institut d’Estudis Catalans 

19.50 - 20.20 h  Forma Conventus Tarraconensis. I. Baetulo-
Blanda. La primera carta arqueològica

 de la Península ibèrica 
 MARTA PREVOSTI

 Institut Català d’Arqueologia Clàssica

20.20 - 21.00 h  Repressió, represàlies i represa de 
l’arqueologia catalana 

 EVA SERRA I PUIG

 Universitat de Barcelona.
 Institut d’Estudis Catalans
 BLANCA SERRA I PUIG

 Professora d’Institut

Josep de Calassanç Serra i Ràfols (Maó, 1902 – 

Barcelona, 1971) va ser un eminent arqueòleg i 

historiador especialista en estudis de la prehis-

tòria, el món ibèric i la romanització. Deixeble de 

Pere Bosch i Gimpera, va contribuir a la fundació 

del Museu Arqueològic de Barcelona, on treballà 

tota la vida des del 1932. Abans de la Guerra Ci-

vil exercí la docència en arqueologia clàssica a la 

Universitat Autònoma de Barcelona i als Estudis 

Universitaris Catalans. Per les seves conviccions 

republicanes i el compromís amb Catalunya, va 

ser durament marginat per les autoritats fran-

quistes i va haver de realitzar la seva important 

obra científi ca en un clima gens favorable. Fou 

membre de l’Institut d’Estudis Catalans. La seva 

disponibilitat a donar suport als grups locals de 

recerca arqueològica li van atorgar una gran es-

tima arreu del país. Les institucions convocants 

d’aquesta jornada volem fer un homenatge a la 

seva lleialtat amb Catalunya i remarcar la sol-

vència de les activitats científi ques i professio-

nals que dugué a terme. 


