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MIRAR EL 
RENAIXEMENT  

Aquest llibre analitza la idea de Renaixement: què significa, 
quins impulsos va rebre i quin individu i quina societat s’hi van 
desenvolupar. Alhora, defineix què implica el concepte d’hu-
manisme renaixentista, que va ser la pedra angular d’aquest 
procés i la base de tots els canvis. També delimita els límits 
temporals i territorials d’aquesta època, tenint ben present la 
idea de moviment.

Establert el marc general, amb Antoni Gelonch coneixerem 
el que va significar el Renaixement en els múltiples camps on 
la seva llavor va germinar. Amb ell ens endinsarem en el 
Renaixement artístic, l’arquitectònic, el literari, el musical, el 
científic i el religiós. El moviment renaixentista va ser global i 
va afectar tots els camps del saber.

També sabrem quins canvis va comportar en els àmbits de 
l’organització social i política, i què va implicar que l’home se 
situés al centre de la Creació. D’aquesta centralitat va sorgir el 
concepte d’home universal.

Moviment, continuïtat i globalitat, vet aquí els conceptes 
clau.
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(Lleida, 1956)

Va fer els estudis de Dret i de Farmàcia a la Universitat de 
Barcelona, i també ha seguit cursos a les universitats de 
Grenoble i de Harvard. Ha treballat a l’Administració pública i 
en empreses multinacionals.

Apassionat de l’art i de la reflexió sobre el fet artístic, és 
director de la Col·lecció Gelonch Viladegut, especialitzada en 
gravats. És acadèmic d’honor de la Reial Acadèmia de Belles 
Arts de Sant Jordi, president dels Cercles del MUHBA i del 
Museu Frederic Marès de Barcelona i membre de la Junta de 
Govern del Consorci del Gran Teatre del Liceu.

És autor de diverses obres, entre les quals destaquen Luter, 
Mirar Rembrandt, Napoleó i la sèrie 100 dones, 100 inspira-
cions creatives, 100 dones catalanes, i 100 pioneres catala-
nes. 
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