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El 14 d’abril d’enguany va morir 

a l’edat de 83 anys Albert Manent i 

Segimon. Havia nascut a Premià de 

Dalt (el Maresme) el 23 de setembre 

1930 i era fill de l’insigne poeta Marià 

Manent i Cisa. La 

relació de Manent 

amb el CERAP es 

va iniciar a través 

l’amistat travada amb 

algunes persones del 

poble a partir d’una 

trobada d’estudiosos 

d’onomàstica 

celebrada a les 

Borges del Camp. La 

relació va sovintejar 

afavorida per la 

proximitat del Mas de 

Segimon, a la veïna 

població de l’Aleixar, 

on la família Manent 

hi passava els estius.

La figura de 

Manent destaca com 

un dels escriptors 

que es va dedicar a 

estudiar la història 

de la cultura 

catalana a través 

homenatge

de la bibliografia dels seus autors 

capdavanters, especialment els del 

Noucentisme amb obres sobre Josep 

Carner, Carles Riba, Jaume Bofill i 

Mates, el seu pare Marià Manent o 

Tomàs Garcés, entre altres. La seva 

tasca més meritòria va ser lluitar 

contra l’oblit de les grans figures de 

la literatura catalana i a la vegada 

rememorar les vicissituds i avatars 

que estava passant la cultura catalana 

en aquells anys de repressió contra el 

país. Manent va ser també l’activista 

compromès que va lluitar junt amb 

altres polítics i intel·lectuals com 

Jordi Pujol o Max Cahner en temps 

de clandestinitat a les campanyes 

ciutadanes contra la dictadura. Com 

a cristià va ser un gran estudiós de 

la història del catolicisme català i va 

participar en llibres cabdals com El 

Vaticà i Catalunya en col·laboració 

amb altres autors. Es va dedicar als 

estudis d’onomàstica i va publicar el 

1962 l’obra Toponímia de la vila de 

l’Aleixar. Va ser President de la Societat 

d’Onomàstica des de 1992. L’any 2011 

va ser guardonat amb el Premi d’Honor 

de les Lletres Catalanes per la seva 

gran i valuosa obra literària i pel seu 

testimoni de fidelitat al país en la seva 

defensa aferrissada de la llengua i la 

cultura catalana

Els textos que segueixen a 

continuació corresponen a dos 

fragments d’articles que Manent 

va escriure per Lo Floc el 1988 i el 

2014 (just abans de morir) i que 

constitueixen el llegat més valuós del 

seu mestratge intel·lectual sempre 

compromès amb les associacions 

culturals catalanes de caire local i molt 

especialment amb el CERAP, on sempre 

l’hem considerat un referent.

«En aquests dotze anys hi ha hagut 

un boom allò que jo en dic l’explosió 

de la historiografia local. Hi han 

contribuït força els vells i nous centres 

d’estudis que són més de seixanta i 

que majoritàriament han nascut en 

el període democràtic-autonòmic. 

(...) Tres factors nous o gairebé nous, 

s’hi destaquen: l’interès renovat pels 

textos jurídics anomenats ordinacions, 

l’increment considerable d’estudis 

onomàstics i el recurs cada vegada 

més accentuat a la història oral. Tots 

tres factors són fonamentalment d’arrel 

local. (...) Mai com avui no hi havia 

«Excés de bibliografia», article d’Albert Manent publicat 
a Lo Floc, 100 (maig de 1988), p. 21.

hagut una abundor tant impressionant 

de llibres i estudis que cerquen les 

identitats locals que és una manera 

molt viva de trobar les arrels de 

Catalunya».

«Excés de bibliografia», publicat a 

Lo Floc, 100 (maig de 1988), p. 21.

«Benvolgut senyor President del 

CERAP, vaig rebre el llibre sobre el 

trentè aniversari del Centre d’Estudis de 

Riudoms. Us felicito per la continuïtat, 

la il·lusió i el rigor. (...) Us felicito 

també per Lo Floc, renovat, amb sang 

jove, més horitzons i que el lector no 

riudomenc apreciarà. (...) Sé l’esforç 

que representa trobar diners –públics 

o privats– per una entitat cultural amb 

diversos ventalls. Per tant valoro més 

el vostre esforç col·lectiu. (...) Hi ha 

entrebancs, dissipació a l’ambient, 

cridòria mediàtica, però només l’obra 

ben feta, que deia l’Ors, té futur».

«La llarga ombra d’Albert Manent», 

article de Maria Eugènia Perea Virgili 

publicat a Lo Floc, 207 (gener-març 

2014), pp. 18-23.

Les reflexions de Manent al primer 

text eren (són) d’una claredat meridiana i, 
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malgrat el temps transcorregut, poc més 

cal afegir-hi. En tot cas, es pot assenyalar 

que avalen la tasca que des de fa més de 

trenta-cinc anys es duu a terme al CERAP 

en favor de la història i cultura del país 

feta amb rigor i serietat.

Quant al segon escrit, cal remarcar 

des del CERAP el nostre compromís per 

continuar sempre fidels a la màxima 

orsiana que «només l’obra ben feta té 

futur», aforisme que volem situar en el 

frontispici de la nostra activitat com a 

institució cultural.

Des de Lo Floc, el record agraït per 

sempre de qui va ser un dels millors 

mestres i amics del CERAP. 
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