
Primeres JORNADES D'HISTÒRIA I CENSURA 
Organitzades per: 

 
 

 
 

Institut Nova Història (www.inh.cat)  
 

 
 

Associació per tenir cura de la vida en un planeta viu  (www.plural-21.org) 
 

 

LA FALSIFICACIÓ DE LA HISTÒRIA DE LA CATALUNYA IMPE RIAL  
PER LA CENSURA ESPANYOLA (s. XV, XVI i XVII) 

Rastres, proves i documents 
  

Una aproximació a les lleis censores i de control ideològic dels segles XVI i XVII a l'Estat espanyol. 
Amb les referències de les lleis i de com les van viure diversos autors  a través del que ens en van deixar 
dit en llurs obres. En el curs s'hi mostrarà també com, tot i la censura, han quedat moltíssims rastres que 
ens permeten entrellucar, en alguns casos (“El cantar del mío Cid”,...; “Marco Polo”,...; “Sixte IV”, 
“Juli II”, “León Battista Alberti”; “San Juan de la Cruz”,...; “Leonardo da Vinci”; “El Greco”, “Lope de 
Vega”; “Velázquez”,...; “Espinoza”,...), o veure nítidament, en d'altres (“El Gran Capitán”; Colom, “los 
hermanos Pinzones”, el pare Bartomeu Cases, “Hernán Cortés”,...; Joan de la Cossa, “John Cabot”,...; 
Jeroni Bosch,...; “La celestina”, “Amadís de Gaula”; Garcilasso, “El lazarillo de Tormes”, “Cervan-
tes” i El Quixot,...; “Santa Teresa de Jesús”,...), qui eren aquells autors i artistes, en quina llengua van 
escriure i en quin país es va esdevenir la seva vida i la vida dels seus personatges literaris o històrics. 
 

De 8 a 10 (i més si cal) del vespre 
Cada sessió començarà amb una conferència d'una hora (aprox.) i la resta de temps de debat 

 

FEBRER 
Dijous, 17: Les lleis censores i la seva aplicació (1) 
Dijous, 24: Les lleis censores i la seva aplicació (2) 
 

MARÇ 
Dijous, 3: Documental:  
L'apropiació del descobriment d'Amèrica. Una conspiració d'Estat?, de David Grau 
Dijous, 10: El que ha quedat després d'esborrar el passat (1) 
Dijous, 17: El que ha quedat després d'esborrar el passat (2) 
Dijous, 24: Documental:  
L'enigma Cervantes, de David Grau i Jordi Bilbeny 

 

Jordi Bilbeny 
Filòleg, escriptor i investigador. Cap de Recerca de L'Institut Nova Història 

 

Contribució:  90 € per tot el cicle. 20€ per sessió solta. Socis INH i P-21: 33% descompte 
Inscripcions: 655 96 86 99 Lluís 

NOTA: Que ningú deixi de venir per raons econòmiques 
 

Lloc:   Plural-21:   Cartagena, 230, 5è 1a  (tocant a Mallorca)   08013 Barcelona 


