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Diego Sola, acompanyat de Jaume Dantí, en la presentació del llibre a La Gralla

Àgata Lasheras

Dijous, l'Espai La Gralla va acollir la presentació del llibre Història dels papes, de
l'historiador Diego Sola, un acte impulsat pel Centre d'Estudis de Granollers. El
llibre narra la vida i trajectòria dels papes més rellevants de la història, i és el primer títol
escrit en català sobre aquesta temàtica. La presentació, a càrrec del mateix autor i
de Jaume Dantí, catedràtic d'Història Moderna a la Universitat de Barcelona, va comptar
amb un gran nombre d'assistents.

Diego Sola, nascut a Granollers, és doctor en història moderna amb premi extraordinari
per la Universitat de Barcelona, on ara és professor i director del màster en Història i
Identitats en el Mediterrani Occidental. Mogut per l'interès entorn l'espiritualitat i la religió,
Sola va fer la seva tesi doctoral sobre la història dels missioners ibèrics a Àsia, de la qual
va resultar el seu primer llibre, El cronista de China. Juan González de Mendoza, entre la
misión, el imperio y la historia. El granollerí ara presenta aquest nou estudi, publicat fa
pocs mesos, que suposa una síntesi de molts mesos de treball. 
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Dantí va posar en relleu la important funció d'aquest assaig: "El llibre destaca per
una fonamentació gràfica i documental impecable i per la seva tasca de divulgació
històrica", afirmava el catedràtic. Malgrat semblar que el tema que tracta és d'interès per
a una minoria, Dantí va sostenir que aquest llibre s'adreça a tota mena de públic, tant al
d'ample abast com als especialistes en la història del cristianisme. L'historiador i amic de
Sola també va destacar la joventut de l'autor i que, malgrat la seva edat, té "molta
capacitat de plantejar bones preguntes i bones hipòtesis". 

Sola, a continuació, va passar a exposar els motius que el van portar a treballar sobre
aquest eix temàtic. Segons va afirmar, va ser a l'inici del confinament quan va començar
a fer recerca i redactar el llibre, interessat per saber més sobre els papes i especialment
el paper que ha tingut Catalunya en el papat. "És un llibre amb una mirada catalana",
assegurava Sola. La intenció principal de l'autor és donar una visió actualitzada de la
institució des d'un punt de vista neutre, tot tractant "la història de l'Església amb les
seves llums i ombres". El plantejament que formula el llibre parteix de les crisis i
conflictes que han viscut diversos papats.

Tot i tractar una temàtica molt concreta, ambdós historiadors sostenen que el llibre també
pot ser interpretat com una història d'Europa. A més, malgrat semblar que l'assaig posa
el focus només en figures masculines, Sola va suggerir que "les dones també juguen un
paper molt important en el llibre". 

Història dels papes, editat per Fragmenta Editorial, està disponible en paper tant en
català com en castellà, i el seu preu a llibreries ronda els 19 euros. 


