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Buenos Aires i Barcelona son dues ciutats 
que va postular-se com a Capital del segle 
XX. Per diverses raons, cap d’elles va aconse-
guir ser-ho; però en l’esforç, totes dues van 
esdevenir referències de modernitat i de 
projecte cultural i ciutadà. En aquest procés, 
les relacions entre totes dues ciutats mostren 
clarament una manera especial d’establir les 
relacions intel·lectuals entre Europa i 
Amèrica: emigrants, viatgers, exiliats,... 
editors, conferenciants, empresaris, escrip-
tors, polítics,...  

En aquest Seminari estudiarem les relacions 
literàries i intel·lectuals entre la capital de 
Catalunya i la capital de l’Argentina 
(1900-1960), amb especial atenció a la 
presència a Buenos Aires d’escriptors i 
intel·lectuals de Barcelona, amb conferències 
sobre Santiago Rusiñol, Francesc Cambó, 
Josep Pla, Antoni López Llausàs.

Més informació: http://stel.ub.edu/master-bcn-europa/docencia/
monografics/ciutats-pensar-europa

3-31.05.2018

Portada: 
Visiones de Neurastenia. La Via Layetana, Gabriel Casas. 
Publicat a Barcelona Gràfica, nº 58, 1930 

INFORMACIÓ GENERAL

Dates 
Del 3 al 31 de maig de 2018

Horari
Dijous i divendres, de 17 a 19 h

Lloc 
MUHBA Vil·la Joana
Carretera de l’Església, 104
Collserola, Barcelona

Informació, inscripció i matrícula 
lceie@ub.edu

Preu
200 €

www.museuhistoria.bcn.cat
www.stel.ub.edu/master-bcn-europa/
www.ub.edu/lceie/calceie/

Organització:

 
 



HISTÒRIA COMPARADA DE LES CIUTATS: 
PERSPECTIVA DES DE BARCELONA
Maria Patricio Mulero (Université Paris 8)

WEIMAR
Prof. Teresa Rosell Nicolás (UB)

LISBOA
Prof. Bernat Padró Nieto (UB)

BELGRAD/ SARAJEVO
Prof. Borja Bagunyà (UB)

CRACÒVIA
Prof. Àlex Matas (UB)

LVIV
Prof. Àlex Matas (UB)

SANT PETESBURG
Tomàs Meinhardt (UB)

DIRECTOR
Antoni Martí Monterde
Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai 
Intel·lectual Europeu. Àrea de Teoria de la Literatura 
i Literatura Comparada, Universitat de Barcelona

• Certificat de Mòdul de Postgrau Universitari/
 Curs d’Extensió Universitària: 
• 5 crèdits ECTS
• Matrícula: 200 euros

Ciutats per a pensar Europa pot cursar-se com a part 
del Màster Barcelona-Europa: Literatura i Història 
Comparada dels Intel·lectuals o de qualsevol dels dos 
postgraus que l’integren:
Història intel·lectual de Barcelona
Història de l’europeisme cultural a Catalunya

CALENDARI DOCENT
3-31 de maig de 2018
Horari: dijous, de 17 a 21 hores

Ciutats com ara Londres, Berlín o París han 
estat —o són— capitals gairebé indiscutibles 
d’Europa, en algun moment, i per raons 
molt clares. Però la idea d’Europa no s’es-
criu només des dels grans centres de poder 
econòmic o polític, sinó que es troba en 
totes i cadascuna de les seves geografies 
culturals. 

Quan aquestes geografies es perceben des de 
la perspectiva de la literatura, emergeix un 
altre mapa en què hi ha ciutats que han fet 
una contribució insubstituïble a la idea 
d’Europa. 

Ciutats per a pensar Europa vol documen-
tar i reflexionar sobre el paper de ciutats 
que, des de situacions de complexitat de 
vegades semblant a la de Barcelona, i sovint 
molt més marcada, aporten un llegat de 
preguntes sobre Europa que convé tenir 
present per pensar també la nostra ciutat i la 
seva clara vocació europeista.
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