
 
 
Hans Ulrich Gumbrecht és, des de 1989, Catedràtic de 
Literatura Comparada en Stanford University, on ocupa 
la prestigiosa Albert Guérard Chair in Comparative 
Literature. Ha estat professor, en altres etapes o com a 
convidat, de les Universitats de Konstanz, Salamanca, 
Regensburg, Múnic,  Berkeley, Montréal, entre d’altres.  
 
La seva extensa obra inclou títols ja clàssics de l’estudi de 
les Humanitats, la Filologia i la relació entre Literatura i 
la Història, com ara Vom Leben und Sterben der großen 
Romanisten (2002), Production of Presence: What Meaning 
Cannot Convey (2004), A future university without 
humanities? (2007), 1926: ein Jahr am Rand der Zeit 
(1997), Atmosphere, Mood, Stimmung (2012), o After 
1945. Latency as Origin of the Present ( 2013). 
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¿Hay algo que 
sobrevive de la 

“Nacionalidad” 
de las literaturas? 

 
 
 
 

 

Conferència 
Facultat de Filologia, 9 de desembre de 2015, 19:15h 

Presentació de les activitats del Grup de Recerca  
Literatura Comparada en l’Espai Intel·lectual Europeu   

 
Simposi  

Comparati s te s  sense  comparati sme:   
la  Literatura Comparada a Catalunya 

Simposi Internacional  
“Welt l i teratur” i  Literatura Comparada:  

perspectiva des  d ’Europa 

	   	  



SIMPOSI 
COMPARATISTES  

SENSE COMPARATISME 
LA LITERATURA COMPARADA A C ATALUNYA 

BARCELONA,  
(MUHBA-SALA MARTÍ L’HUMÀ)  

10-12 DE FEBRER, 2016 
 

La Literatura Comparada té, a Catalunya, una tradició que 
pot considerar-se lògica i paradoxal alhora. D’una banda, per 
la història de la modernitat cultural a Catalunya, —i 
especialment a Barcelona—, la seva crítica literària té una 
dimensió internacional, cosmopolita, coherent amb la relació 
de la literatura catalana amb les literatures europees. Però, en 
el moment d’institucionalitzar-se acadèmicament la Literatura 
Comparada, només Ramon Esquerra aconsegueix incorporar-
se explícitament a aquesta nova disciplina. En canvi, els 
principals crítics literaris a Catalunya es caracteritzen en els 
seus escrits per una actitud profundament comparatista, però 
sense sotmetre’s a les pautes marcades oficialment des de les 
càtedres del comparatisme i, en alguns casos, discutint 
l’orientació donada per l’acadèmia. 
El resultat és un conjunt de Comparatistes sense comparatisme: 
crítics literaris de talent, voluntat i mirada comparatista que, 
rellegits en aquesta clau, mostren una història alternativa de la 
Literatura Comparada al nostre país, i en el conjunt d’Europa. 

 

¶ Programa 

Enric Bou (Università Cà’Foscari Venezia) 
Sinceritat i convicció”: J.V. Foix agitador de l’avantguarda  
 
Guillem Molla (University of Massachusetts Amherst) 
Ramon Esquerra, un pioner del comparatisme acadèmic. 
	  
Bernat Padró Nieto (Universitat de Barcelona) 
Els avantguardistes com a crítics comparatistes. 
 
Neus Penalba (Université de Montréal) 
Armand Obiols, comparatista. 
 
Silvia Coll-Vinent (Universitat Ramon Llull) 
Joan Estelrich, entre l’Humanisme i el comparatisme. 
 
Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona) 
Eugeni d’Ors, a favor i en contra de la Literatura Comparada  
	  
Salvador Company 
Martí de Riquer i la Filologia de la Weltliteratur 
(a propòsit una lectura de Guillem de Berguedà). 
 
Teresa Rosell 
(Universitat de Barcelona) 
Les notes de literatura estrangera de Marià Manent. 
 
Juan Carlos Pueo (Universidad de Zaragoza) 
José María Valverde: notas para un comparatismo irónico 
 
Xavier Pla (Universitat de Girona) 
Joan Ferraté, comparatista: una operació de lectura 

SIMPOSI INTERNACIONAL 
WELTLITERATUR  

I LITERATURA COMPARADA 
PERSPECTIVA DES D’EUROPA 

BARCELONA,  
(MUHBA-VIL·LA JOANA)  

20-22 DE JUNY, 2016 
 

La creació del neologisme Weltliteratur, per part de Goethe, en 
1827, ha estat sempre considerada l’escena fundacional de la 
Literatura Comparada, si més no pel que fa als valors i ideals 
que vol encarnar i desenvolupar. Aquesta idea ha estat 
periòdicament revisada, en diverses èpoques. Actualment, 
alguns dels debats més intensos del comparatisme graviten al 
voltant de problemàtiques que no són sinó una nova represa de 
la necessitat de repensar el comparatisme en relació a la 
Weltliteratur. 
Però, l’abast ineludiblement mundial de la Weltliteratur ha 
eclipsat la necessitat de pensar la Literatura Europea, o les 
literatures en Europa, en aquesta marc. Amb aquest Simposi 
volem debatre la dimensió europea de la Weltliteratur, repensar 
la idea de literatura europea en aquesta clau, adreçant una 
mirada atenta a la manera com, encara avui, pot ajudar a pensar 
Europa i les seves literatures. 
	  

¶ Programa 

Joseph Jurt (Albert-Ludwigs Universität Freiburg) 
Le concept de ‘Weltliteratur’ de Goethe – une première 
esquisse d'un champ littéraire international? 
 
Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona) 
Kant? Herder? Goethe 
 
Jerôme David (Université de Gènéve) 
Martin Bodmer et la Bibliothek der Weltliteratur 
	  
Carolina Moreno (Universitat de Barcelona) 
Georg Brandes i la Weltliteratur 
 
Anna Boschetti (Università Ca’Foscari Venezia) 
L’espace culturel transnational 
 
Enrique Santos Unamuno (Universidad de Cáceres) 
Vicente Risco y la geografia mundial de las letras 
 
Franca Sinopoli (Università de la Sapienza-Roma) 
Mondialità de la letteratura comparata 
 
Janos Szàvai (Eötvös Loránd University-Budapest) 
Littératures européennes et Weltliteratur 
 
Teresa Rosell (Universitat de Barcelona) 
Milan Kundera, Europa i la Weltliteratur 
 
Wladimir Krysinsky (Universitat de Montréal) 
Centreeurope: Weltliteratur et Littérature Comparée. 
 
José Lambert (U.K. Leuven i UFSC Florianopolis) 
Traduction et Weltliteratur 
 
Enric Sullà (Unversitat Autònoma de Barcelona) 
De la Weltliteratur a la WeltTeoria 
 
Emily Apter (State University New York) 
Against World Literature 
 
 

MÉS INFORMACIÓ: http://www.ub.edu/lceie/calceie/ 


