
 
 
 
 
 
 
      
   
  
           
   
 
 
 
 
 

Organitza:                          Col·labora: 

 

 
L’assistència a la Jornada és gratuïta però cal inscriure-s’hi prèviament. Informació i inscripcions: 

cultura@vilafranca.org - Telèfon 93 890 04 59. 

Els inscrits rebran com a obsequi l’antologia d’Antoni Sabaté Milll,  

De prop i de lluny: la vila i alguna gent.  

 

Il·lustració: Retrat dedicat a Antoni Sabaté Mill de Pablo Gargallo, 1943. 

Paraules al Claustre i + 

PROGRAMA 

9:30 h  Presentació i benvinguda a càrrec del Regidor de Cultura de l’Ajuntament de 

Vilafranca, Sr. Raimon Gusi Amigó. 

10:00 h  Antoni Sabaté Mill: de l'arxiu a la història, a càrrec de Ramon Arnabat, doctor 

en Història i president de l’IEP.  

10:30 h Antoni Sabaté Mill i la seva relació amb el Museu del Vi, a càrrec d’Antoni 

Comas, metge, membre de la junta del Museu els anys 1979-1996 i president del 

Museu del Vi els anys 1985-1990. 

11:00 h Una classe particular: El Sr. Sabaté 1963-1999, a càrrec d’Enric Tomás, 

periodista. 

11:30 h  Discussió i pausa. Esmorzar. 

12:00 h Des de la finestra de Pines, 4, a càrrec de Quim Jubert, llibreter i coautor de 

l’antologia De prop i de lluny. 

12:30 h Una conversa que no es va trencar mai, a càrrec de Montse Juvé, professora 

d’Història i Teoria de l’Art i coautora de l’antologia De prop i de lluny. 

13:00 h Antoni Sabaté Mill: de la lectura a l’escriptura a càrrec de Fonxo Blanc 

professor i coautor de l’antologia De prop i de lluny.  

13:30 h Discussió i lectura de textos d’Antoni Sabaté Mill a càrrec de l’actor 

Jaume Montané. 

Exiliades les figures intel�lectuals de Mas i Parera, Rodolf Llorens i Pere Grases, al costat del 
mestratge estètic i literari de mossèn Manuel Trens, la trajectòria intel�lectual al Museu de 
Vilafranca, al Panadés, en els llibres sempre d’encàrrec, el cronista oficial de la vila, Antoni Sabaté 
Mill (Vilafranca del Penedès, 1915 - 2002) sostenia la qualitat literària a la premsa i a la 
bibliografia vilafranquina. Dels temps del silenci i dels anys de penitència. Amb la normalització 
democràtica culmina la seva obra historiogràfica, sempre de gran qualitat estilística, perfectament 
homogable dins l’assaig català. 
 
Aquesta jornada el recupera, l’aprofundeix i sobretot pretén apropar-nos-el. 
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Antoni Sabaté Mill, un clàssic proper 
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