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Activitat extraordinària
Presentació del curs 2017-2018

Darrera setmana de setembre. Vil·la Joana

Feliu Formosa:
Barcelona, sense nostàlgia.
Lectura comentada de textos memorialístics sobre la ciutat de Feliu Formosa, a
càrrec de l’autor.
Un home de la Weltliteratur: Poeta, traductor, home de teatre, memorialista,...
l’obra de Feliu Formosa travessa totes les generacions literàries del darrer mig
segle amb una veu potent i una capacitat per lligar la tradició literària catalana amb
la resta de l’Europea, tant amb l’obra pròpia com amb la seva ingent tasca de
traductor literari: Brecht, Kafka, Musil, Roth, entre molts d’altres.
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes l’any 2005.
http://www.escriptors.cat/autors/formosaf/index.php
http://www.escriptors.cat/publicacions_retrats_formosa
Presentació: Antoni Martí
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MÒDUL I
(Troncal)
HISTÒRIA COMPARADA

DELS INTEL·LECTUALS
Coordinació: Teresa Rosell
Professorat: Enric Sullà, Maria Patricio Mulero

Objectius:

Presentació de la metodologia i conceptes de la Història intel·lectual i de la Història
comparada dels intel·lectuals. Presentació de la metodologia i conceptes, i de la idea
d’Europa en termes literaris.
L’objectiu del curs és, en primer lloc, presentar la metodologia i conceptes de la
sociologia, la història dels intel·lectuals, per tal de fonamentar allò que hauria de ser una
història comparada dels intel·lectuals en perspectiva europea; després, examinar la
problemàtica d’una història de les idees o intel·lectual en relació a la història de la cultura i
de la literatura; tot seguit, analitzar els conceptes i mètodes d’anàlisi més actuals de la
sociologia de la literatura; i, finalment, discutir la relació entre les nocions de literatura
nacional, literatura europea i Weltliteratur (també República mundial de les Lletres o World
literature).
Continguts:

Introducció a la Història comparada dels intel·lectuals.
Sociologia de la literatura, camp literari, camp intel·lectual.
Internacionalitat literària.
Literatura europea: teoria i crítica.
La idea de capital cultural.
Capital cultural, capitals culturals, ciutats capitals.
Crítica cultural.
Teoria de la ciutat i modernitat crítica.
Història intel·lectual de les ciutats.
Perspectives polítiques i implicacions ciutadanes de la literatura.
Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.

POSTGRAU 1 Història Intel·lectual de Barcelona

5

Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
Sociologia de la cultura i dels intel·lectuals
Professorat: Enric Sullà i Maria Patricio Mulero

L’objectiu del seminari és fer una introducció a la sociologia i la història dels
intel·lectuals, en relació a la història i la sociologia de les idees, de la cultura i de la literatura.
També es tindran en compte d’altres marcs conceptuals necessaris per a l’estudi de la
circulació de les idees en l’espai intel·lectual europeu en l’horitzó d’una història comparada
dels intel·lectuals.
Principals fets, autors i obres a analitzar

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

L’intel·lectual: orígens i constitució de la figura
Esquema de la història dels intel·lectuals
La història dels intel·lectuals i altres tipus d’història
El camp intel·lectual i l’esfera de l’opinió pública
Les professions intel·lectuals: escriptors, periodistes, professors, etc.
Tipus d’intel·lectuals
L’autoritat i responsabilitat dels intel·lectuals
La internacionalització dels intel·lectuals
La circulació internacional de les idees (P. Bourdieu, E. Said)
Cap a una història comparada dels intel·lectuals (C. Charle)

Seminari 2
Eines per a l’estudi del camp literari
Professorat: Enric Sullà i Maria Patricio Mulero

El seminari té dos objectius: d’una banda, presentar alguns instruments teòrics
d’anàlisi de la complexa relació entre la literatura i la societat en un sentit general i, de
l’altra, examinar les relacions entre la literatura i una nació concreta, la inserció de les
literatures nacionals en la literatura europea (enllà de l’antiga unitat medieval) i la connexió
d’aquesta amb el projecte de Goethe d’una Weltliteratur.
Principals fets, autors i obres a analitzar

§
§
§
§
§
§
§
§

L’economia dels béns simbòlics (P. Bourdieu)
La reproducció cultural: classe social, gust i habitus (P. Bourdieu)
Les pràctiques culturals: la distinció (P. Bourdieu)
Els diferents tipus de capital (P. Bourdieu)
Les disciplines que estudien el fet literari
El procés d’autonomització de la literatura (J. P. Sartre, P. Bourdieu)
Sistema i polisistema literari (I. Even-Zohar)
Una sociologia empírica de la literatura (R. Escarpit)
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Seminari extraordinari: Història Comparada dels Intel·lectuals
7 i 8 de novembre 2017. 11:30 Vil·la Joana
Seminari Història Comparada dels Intel·lectuals
Joseph Jurt (Albert-Ludwigs Universität Freiburg)
(Seminari impartit en francès)

La història comparada dels intel·lectuals constitueix una profunda renovació en l’estudi de
la cultura des d’un punt de vista europeu. Des de la crisi de l’Afer Dreyfus, la capacitat dels
escriptors per a intervenir en el debat públic ha estat determinant arreu d’Europa; però el
model francès d’intel·lectual no s’ha calcat irreflexivament, sinó que implica diferents
maneres d’entendre el camp literari, en termes nacionals i internacionals.
Joseph Jurt és professor emèrit del la Albert-Ludwigs Universität Freiburg, a Alemanya on va
fundar el Frankreich Zentrum, inaugurat amb una conferència de Pierre Bourdieu poc després
de la caiguda del mur de Berlín. Està considerat el principal deixeble i especialista en l’obra de
Pierre Bourdieu fora de França, al qual ha dedicat una part important de la seva recerca. Entre
els seus llibres més importants figuren: Das literarische Feld. Das Konzept Pierre Bourdieus in
Theorie und Praxis (1995); Absolute Pierre Bourdieu (2003, 2007), Champ littéraire et nation
(2007); Grundwissen Philosophie. Bourdieu (2008) Frankreichs engagierte Intellektuelle: von
Zola bis Bourdieu, (2012).
Dues conferències complementàries:
Dimarts, 7 de novembre
• Le pouvoir symbolique de la littérature: une exception française?
Dimecres 8 de novembre:
• Le champ littéraire entre le national et l'international.
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MÒDUL 2
BARCELONA:

CAMP LITERARI I MIRADA URBANA

(1800-1906)
Coordinació: Àlex Matas
Professorat: Àlex Matas, Teresa Rosell

Objectius:

Aquest curs reflexiona sobre els inicis de la modernitat urbana a Barcelona, en el context de
la teoria de la ciutat moderna i contemporània. La fesomia de la ciutat es transforma a
partir de l’enderrocament de les Muralles, la planificació i urbanització de l’Eixample,
l’arribada del ferrocarril, la industrialització urbana i l’annexió dels municipis veïns per part
de Barcelona. El curs estudia aquesta gran revolució urbana que coincideix amb els
impulsos de la Renaixença —des d’Aribau fins a Verdaguer i el paper dels Jocs Florals en la
revitalització cultural de Barcelona—, i del Modernisme —de Rusiñol i de Maragall, entre
d’altres contemporanis de Gaudí, Domènech i Montaner o Puig i Cadafalch.

Continguts:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Teoria de la ciutat i modernitat crítica: perspectiva des de Barcelona.
El camp i la ciutat.
Urbanisme, arquitectura i debat intel·lectual.
Polítiques urbanes i processos ideològics i culturals.
Història intel·lectual de Barcelona al segle XIX i al tombant de segle.
Història del camp literari a Barcelona (1881-1906).
Història del camp intel·lectual a Barcelona (1881-1906).
Reflexió sobre la modernitat urbana prenent Barcelona com a cas.
Anàlisi de la imatge i autoimatge literària de Barcelona.
Representació literària de la vida quotidiana a la Barcelona del tombant de segle.

Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.
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Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
Debat urbà com a debat intel·lectual (XIX-XX)
Professor: Àlex Matas
Continguts

En aquest seminari s’estudiaran els fenòmens urbans, de caràcter socio-econòmic i
polític que tenen una lectura literària i cultural alhora que van donar forma a la ciutat
moderna i contemporània, que prenen com a punt de partida els grans models urbans
europeus, i que tenen també la seva concreció a Barcelona. Es parteix de les reflexions
sobre la Modernitat Urbana en Charles Baudelaire, Georg Simmel, Walter Benjamin i
Roland Barthes, entre d’altres crítics cultural.
A finals del segle XIX, la industrialització i projecció comercial de Barcelona
determina un gran salt qualitatiu en la seva dimensió política i cultural. El Modernisme, tant
en el pla estètic com en el polític, atorga a Barcelona una nova forma de centralitat, en la
qual es mostren i s’articulen les relacions amb la resta d’Europa de manera constructiva, i
on la manera d’entendre la constitució de l’espai públic i la manera de representar-lo
literàriament i institucionalment —per exemple, a través de l’Exposició Universal del
1888—, acabarà per resultar clau en la definició de Barcelona com a gran ciutat i com a
capital d’un projecte polític i cultural propi.
L’enderrocament de les Muralles, la planificació i urbanització de l’Eixample,
l’arribada del ferrocarril i la implantació dels moderns mitjans de transport urbà, la
recuperació de la Universitat a Barcelona, la industrialització urbana, l’annexió dels
municipis veïns per part de Barcelona, coincideix amb els impulsos de la Renaixença —des
d’Aribau fins a Verdaguer i el paper dels Jocs Florals en la revitalització cultural de
Barcelona, context en què sorgeix la reforma i Eixample de Cerdà, —del Modernisme i del
Noucentisme —Rusiñol, Maragall, Ors, entre d’altres, contemporanis de Gaudí, Domènech
i Montaner o Puig i Cadafalch. Són fenòmens que fan possible, cadascun a la seva manera i
en la seva mesura, concebre Barcelona com a gran ciutat, en un procés que es projectarà,
encara que sigui de manera contradictòria, durant les avantguardes i la cultura urbana de
postguerra: les aportacions del Racionalisme, els anys del desarrollismo,...
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•
•
•
•
•
•

Modernitat urbana i literatura a Europa.
Teoria de la ciutat: de Baudelaire a Benjamin.
Llegir la ciutat, Georg Simmel, Michel de Certeau, Roland Barthes.
El difícil pas del segle XVIII al XIX a Barcelona.
Les avantguardes urbanístiques i arquitectòniques.
La planificació desarrollista. Progrés sense democràcia?
L’impacte urbanístic, cultural i polític de les migracions.
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Seminari 2 (Seminari transversal mòduls 2 i 3)
El periodisme literari i Barcelona
Professor: Joan Safont

Anàlisi del periodisme literari dels anys vint i trenta, que ha donat algunes de les pàgines
més brillants sobre la Barcelona contemporània, i constitueix la matriu d’un dels salts
qualitatius més importants de la literatura a Catalunya. Autors de tota mena de corrents
estètics i literaris han deixat un conjunt de cròniques que formen part del llegat immaterial
de la ciutat, que la van fer créixer alhora que la feien llegible, i que connectaven alhora amb
el públic i amb les literatures europees. El periodisme literari d’aquells anys permet una
mirada a una Barcelona en què escriure a la premsa era una forma de participació en les
decisions sobre la forma que havia d’anar prenent la ciutat, en un moment especialment
delicat que coincideix amb la crisi de la Mancomunitat de Catalunya i la dictadura de Primo
de Rivera. Es tracta d’una tradició literària eminentment urbana que continua durant tota la
dècada dels anys trenta i es projecta durant la resta del segle XX.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•

•
•
•
•
•
•
•

El Glosari de Xènius i el Glosario d’Eugenio D’Ors. L’afer Xènius.
L’evolució de les principals capçaleres i la professionalització de l’escriptor: La Veu
de Catalunya, La Vanguardia, La Publicidad /La Publicitat, L’Esquella de la Torratxa,
Mirador, D’ací i d’allà, etc.
El periodisme de Joan Salvat-Papasseit: Gorkiano, enemic del poble.
Josep Carner: Les bonhomies, crònica urbana i noucentisme.
La polèmica «Periodisme?...: permetin!»: Josep Pla i Eugeni Xammar.
Barcelona en el periodisme i memorialisme de Josep Pla.
La polèmica Gaziel-Puig i Ferrater.
Josep Maria de Sagarra, cronista de Barcelona.
Les altres cròniques de Barcelona: Francesc Madrid i Juli Vallmitjana.

Seminari 3
El teatre com a debat social a la Barcelona de la fi de segle
Professora: Teresa Rosell

Aquest seminari analitzarà el teatre com a impulsor del debat social i peça clau en la
constitució de l’espai públic a la Barcelona del tombant de segle. Durant la segona meitat
del segle XIX el teatre a Barcelona havia ocupat un lloc privilegiat dins els hàbits de
l’emergent burgesia benestant; a partir dels anys noranta, però, l’activitat escènica
experimenta una transformació radical que consistirà en una renovació estructural dels
continguts i les formes dramàtiques, així com en un qüestionament del paper del teatre com
a eina al servei d’unes inquietuds pròpies de la modernitat. Aquesta regeneració i
actualització es va donar a partir dels intents d’europeïtzació i, concretament, de la
influència d’Ibsen, Maeterlinck, Hauptmann o Wagner, entre una joventut modernista que
defensava un teatre d’idees reivindicatiu des d’un punt de vista social i que problematitzava
la posició de l’individu –i de l’artista- dins aquesta societat.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•

El teatre com a agitador d’idees.
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La representació de la conflictivitat i la lluita de classes.
La cultura popular en el tombant de segle.
Jaume Brossa i el projecte de regeneració polític i cultural des del drama.
La dinamització de les Festes Modernistes a Sitges.
Alexandre Cortada i la dignificació i actualització de l’escena a Barcelona.
El “teatre d’idees” d’arrel ibseniana.
La Intel·lectual, de Santiago Rusiñol.
El teatre social i agitador d’idees: El cor del poble, d’Ignasi Iglésias.
Juli Vallmitjana i la representació de la marginalitat.
Adrià Gual i el Teatre Íntim.
L’Associació Wagneriana de Barcelona. El camí cap a una òpera nacional catalana.
La pèrdua de les colònies: L’hèroe de Rusiñol.
Un espai de conflictivitat: els “gèneres menors” populars al Paral·lel.
La represa del classicisme llatinitzant.
La crisi del nou teatre català.
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MÒDUL 3
CAMP LITERARI

I CAMP INTEL·LECTUAL
A BARCELONA I (1890-1931)
Coordinació: Bernat Padró
Professorat: Bernat Padró, Joan Safont

Objectius:

Reflexió, documentació i anàlisi sobre el tombant de segle i les primeres dècades del XX,
que van significar, per a Barcelona, un impuls definitiu en la seva modernitat, que no
s’entén al marge del desenvolupament i consolidació del camp literari i del camp
intel·lectual i a la conformació d’una idea moderna d’espai públic a la Barcelona del primer
terç del segle XX.
Continguts:

§
§
§
§
§
§
§
§

Modernisme-Noucentisme i Història intel·lectual de Barcelona.
La Catalunya-Ciutat i la política cultural.
Reflexió ciutadana i processos ideològics i culturals.
Història del camp literari a Barcelona.
Història del camp intel·lectual.
Relacions Catalunya-Espanya.
Periodisme i literatura.
Representació literària de la vida quotidiana a la Barcelona de l’inici del segle XX.

Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.
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Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
La irrupció de l’Intel·lectual a Catalunya (1906-1920)
Professor: Bernat Padró

Independentment de les seves diferències, en una cosa són complementaris el Modernisme
i el Noucentisme: en la reinvenció de l’espai públic a Barcelona, com a capital d’un projecte
polític en què la figura de l’home de lletres resulta decisiva, en línia amb la definició
d’intel·lectual vigent a la resta d’Europa i les intervencions dels escriptors en la constitució
de la consciència ciutadana. Un altre fet important és que, en aquest període, es concreta
una diferència constitutiva de la cultura catalana: mentre el camp literari es relaciona
sobretot amb l’espai literari europeu, especialment el francès, en canvi el camp intel·lectual
català —sustentat pels mateixos autors— no pot eludir debatre’s amb el camp intel·lectual
espanyol, amb la qüestió nacional com a rerefons i la potència de Barcelona i la seva relació
amb Madrid com a eix més visible d’una profunda dissimilitud de projectes culturals,
urbans i polítics. Aquests seminari analitzarà la constitució definitiva del camp intel·lectual
a Barcelona, tenint present la seva especificitat en la dimensió nacional i internacional del
camp literari.

Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La irrupció de la figura de l’intel·lectual: recepció de l’Afer Dreyfus (1894-1900)
Un precedent: el procés a Jacint Verdaguer: En defensa pròpia (1895).
Catolicisme i anticlericalisme a Barcelona.
L’assalt al Cu-cut! i a La veu de Catalunya: la Llei de Jurisdiccions.
La Setmana Tràgica i la intervenció de Joan Maragall. (1909)
El paper de l’Ateneu Barcelonès. Els Cafès com a centre de debat.
El debat Catalunya-Espanya: les visions de Barcelona d’Unamuno, Azorín i Baroja.
La relació Maragall-Unamuno.
El regeneracionisme i el combat per la cultura de Josep Pijoan.
La redefinició de l’intel·lectual en el Noucentisme: Eugeni d’Ors i la ironia com a
«adhesió intel·lectual incompleta».
El debat Ors-Unamuno.
El debat intel·lectual sota la dictadura de Primo de Rivera.
La figura de Francesc Cambó.
Ernesto Giménez Caballero a Barcelona.
Visió de Madrid, com a capital política, en els escriptors barcelonins.
La literatura catalana, i la vida intel·lectual de Barcelona, des de la perspectiva
espanyola.
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Seminari 2 (Seminari transversal mòduls 2 i 3)
El periodisme literari i Barcelona
Professor: Joan Safont

Anàlisi del periodisme literari dels anys vint i trenta, que ha donat algunes de les pàgines
més brillants sobre la Barcelona contemporània, i constitueix la matriu d’un dels salts
qualitatius més importants de la literatura a Catalunya. Autors de tota mena de corrents
estètics i literaris han deixat un conjunt de cròniques que formen part del llegat immaterial
de la ciutat, que la van fer créixer alhora que la feien llegible, i que connectaven alhora amb
el públic i amb les literatures europees. El periodisme literari d’aquells anys permet una
mirada a una Barcelona en què escriure a la premsa era una forma de participació en les
decisions sobre la forma que havia d’anar prenent la ciutat, en un moment especialment
delicat que coincideix amb la crisi de la Mancomunitat de Catalunya i la dictadura de Primo
de Rivera. Es tracta d’una tradició literària eminentment urbana que continua durant tota la
dècada dels anys trenta i es projecta durant la resta del segle XX.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•

•
•
•
•
•
•
•

El Glosari de Xènius i el Glosario d’Eugenio D’Ors. L’afer Xènius.
L’evolució de les principals capçaleres i la professionalització de l’escriptor: La Veu
de Catalunya, La Vanguardia, La Publicidad /La Publicitat, L’Esquella de la Torratxa,
Mirador, D’ací i d’allà, etc.
El periodisme de Joan Salvat-Papasseit: Gorkiano, enemic del poble.
Josep Carner: Les bonhomies, crònica urbana i noucentisme.
La polèmica «Periodisme?...: permetin!»: Josep Pla i Eugeni Xammar.
Barcelona en el periodisme i memorialisme de Josep Pla.
La polèmica Gaziel-Puig i Ferrater.
Josep Maria de Sagarra, cronista de Barcelona.
Les altres cròniques de Barcelona: Francesc Madrid i Juli Vallmitjana.
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MÒDUL 4
CAMP LITERARI I CAMP

INTEL·LECTUAL A BARCELONA II

(LA REPUBLICA I LA GUERRA)
Coordinació: Bernat Padró
Professorat: Bernat Padró, Teresa Rosell

Objectius

Reflexió, documentació i anàlisi sobre el camp literari i el camp intel·lectual durant el
període de a República i la Guerra Civil, dos processos històrics que polaritzen la història
intel·lectual de Barcelona i que marquen un punt d’inflexió de consideració ineludible per
als períodes posteriors.
Continguts

§
§
§
§
§
§
§

Polítiques i processos ideològics i culturals (1931-1939).
Història del camp literari a Barcelona (1931-1939).
Història del camp intel·lectual (1931-1939).
Periodisme i literatura.
Guerra i literatura a Barcelona.
Posicionaments intel·lectuals i polarització política.
Representació literària de la vida quotidiana a la Barcelona dels anys 30.

Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.
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Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
La República i les Lletres (1931-1936)
Professores: Bernat Padró

La segona República espanyola coincideix amb alguns dels principals fets històrics
europeus: com ara l’ascens del feixisme i del nazisme i la consolidació del totalitarisme
soviètic. Barcelona esdevé, des de la proclamació de la República, un sismògraf de les
diferents tensions que acabaran determinant l’esclat de la Guerra civil. En el pla intern,
significa la consolidació de Barcelona com a capital d’un àmbit polític profundament
diferenciat de l’espanyol, però que encara s’hi ha de debatre necessàriament no només en
termes culturals i nacionals, sinó també ideològics. El paper dels escriptors i intel·lectuals,
que van coincidir en aquells anys en la dedicació generalitzada al periodisme, van fer de la
premsa barcelonina d’aquells anys un espai d’anàlisi d’una gran lucidesa i qualitat, però
també de grans disputes que marquen una gran tensió en una de les èpoques més brillants
de la nostra cultura lletrada.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La proclamació de la República, a Barcelona.
La República segons Josep Pla.
La figura de Francesc Cambó.
Eugeni d’Ors i Joan Estelrich.
LA revolució Conservadora a Catalunya.
ADLAN i GATCPAC: la renovació avantguardista.
La política cultural segons J. V. Foix.
El debat sobre l’Estatut d’Autonomia.
La conllevancia d’Ortega y Gasset: perspectiva des de Barcelona.
Els fets d’Octubre: posicionament dels escriptors.

Seminari 2
La batalla dels intel·lectuals (1936-1939)
Professor: Teresa Rosell

Aquest seminari es planteja l’estudi del corpus literari marcat per la crisi de la República i la
Guerra Civil. Els fets d’Octubre i l’esclat de la Guerra Civil constitueixen fites que van tenir
els seus efectes en el camp intel·lectual barceloní, intensament polititzat, amb
esdeveniments excepcionals com els Congressos internacionals d’Escriptors per a la
Defensa de la Cultura (1935 i 1937), amb posicionaments en un i l’altre bàndol dels
diferents escriptors i intel·lectuals, i amb una excepcional producció de literatura de guerra,
i una gran confiança en el paper de la cultura com una més de les actuacions
imprescindibles en la contesa.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•

El II Congrés Internacional d’Escriptors per a la Defensa de la Cultura (València,
Madrid, Barcelona).

POSTGRAU 1 Història Intel·lectual de Barcelona

•
•
•
•
•

•
•

16

Escriptors catalans partidaris de l’alçament: la divisió ideològica del camp
intel·lectual i literari.
Barcelona, capital de la República.
Barcelona en guerra: César August Jordana: Barcelona sota les bombes.
El debat intel·lectual cap al final de la Guerra Civil.
Articles en temps de guerra: Antoni Rovira i Virgili: Quinze articles, (1938). Ferran
Soldevila: «Fe en Catalunya» (1938); Antonio Machado a La Vanguardia: «Desde el
mirador de la guerra». (1938).
La Guerra Civil a Barcelona i els escriptors estrangers.
Memorialisme i Guerra Civil. Joan Sales: Cartes a Màrius Torres. Marià Manent:
Montseny. Zodíac d'un paisatge, (1948) / El vel de Maia, (1975). Carles Riba: Epistolari.
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MÒDUL 5
BARCELONA

I LA CULTURA
DURANT EL FRANQUISME
Coordinació: Borja Bagunyà
Professorat: Borja Bagunyà,
Neus Penalba, Ester Pino, Marina Porras

Objectius:

L’objectiu d’aquest mòdul és la documentació, reflexió i anàlisi sobre com queda el camp
literari i el camp intel·lectual a Barcelona durant el franquisme, com s’articulen les possibles
línies de continuïtat amb els fets culturals anteriors a la guerra, com es posicionen els seus
diversos agents i protagonistes, i com sorgeix una nova estructura intel·lectual, literària i
editorial a Barcelona. Si bé és cert que no hi ha una desaparició absoluta dels corrents que
havien bastit fins els anys trenta la vida ciutadana, el camp intel·lectual i literari a Barcelona
i Catalunya, allò ben cert és que sota una dictadura tan llarga, amb prescripcions explícites
sobre la cultura catalana, i amb un exili tan important, la vida cultural a Barcelona
experimenta uns desequilibris i reajustaments, unes ruptures i novetats importantíssims
durant aquests quaranta anys. Res no tornarà a ser el mateix. Però també pot afirmar-se
que, a la Barcelona d’aquest període, es produeix un trànsit de l’estat d’excepció a
l’excepció cultural i política que acaba redefinint la mateixa idea de camp intel·lectual i que
determinarà una reformulació de la literatura a Catalunya.
Continguts:

§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Polítiques urbanes i processos ideològics i culturals (1939-1975).
Història del camp literari i intel·lectual a Barcelona (1939-1975).
Camp editorial a Barcelona: destrucció, rearticulació i ressorgiment.
Literatura i censura. Literatura i exili interior. L’exili i l’exili interior.
Totalitarisme i cultura: debats interns a Barcelona
Del tancament de fronteres a la internacionalització dels referents intel·lectuals.
La representació de la vida quotidiana a Barcelona en la narrativa.
Memorialisme i dietarisme en la Barcelona de postguerra.
Ètica i estètica del camp acadèmic durant la dictadura.
Modernització econòmica i context político-cultural.
El debat sobre el bilingüisme.
Els inicis de la transició política com a transició cultural.
De l’estat d’excepció a l’excepció cultural i política: Barcelona 1960-1975.

Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.
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Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
Barcelona durant el primer franquisme (1939-1960)
Professors: Borja Bagunyà, Neus Penalba

Els anys que transcorren des del final de la Guerra Civil, i el final de la Segona guerra
mundial i 1960 determinen empresonaments i pèrdua de llibertats ciutadanes i polítiques,
en una època de la cultura a Barcelona que, per la seva durada i intensitat, va determinar
una absoluta redefinició del camp cultural, marcada per l’exili interior, la repressió i el
compromís, però també per notables acomodaments dins del règim i de la seva cultura
oficial.
Aquest seminari estudiarà l’obra dels escriptors de l’exili interior, dels escriptors que
van romandre —o retornar— a Barcelona després d’haver estat derrotades les seves
conviccions en la Guerra civil, al costat de la constitució d’un camp intel·lectual afí al règim
franquista, tot plegat en tensa relació amb la composició del camp literari i intel·lectual
anterior a la guerra. El corpus a estudiar està profundament marcat per una reestructuració
total de l’espai públic, especialment pel que fa a les dimensions ciutadanes de les
prohibicions que afectaven la llengua catalana, el desballestament de la cultura democràtica
que sempre havia caracteritzat la societat barcelonina i catalana, i els entrebancs en la seva
relació amb la resta d’Europa. En aquest context, s’analitzarà la figura de l’home de lletres
que troba, en un primer moment, en els diaris i memòries una sòlida continuïtat cultural a
l’espera d’un nou context per la seva projecció, en el qual, de mica en mica, anirà aprofitant
o inventant les possibilitats de continuar la tradició intel·lectual i recuperar la ciutat com a
espai de pensament lliure.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Barcelona, 26 de gener de 1939: ruptures i formes de continuïtat.
Les propostes culturals del franquisme.
El grup de la revista Destino i la rearticulació del camp editorial.
La polèmica del Premio Nadal.
El cas Galinsoga. La vaga de Tramvies (1951, 1957).
Perspectiva des de l’exili: Riba, Carner, Rodoreda, Obiols, Calders, Benguerel, Pere
Quart.
Els retorns de l’exili.
La reinvenció de la història de Barcelona durant el franquisme: “Barcelona
Sentimental”, “Un siglo de Cataluña”, Ignacio Agustí.
La representació de la vida quotidiana a Barcelona en la narrativa de postguerra:
Mercè Rodoreda, Carmen Laforet.
La representació de la vida quotidiana a Barcelona en el memorialisme: Josep Pla,
Carles Soldevila, Josep Maria de Sagarra, Gaziel, Maurici Serrahima.
Eugeni d’Ors en els anys quaranta.
Noves propostes: Vicens Vives, Salvador Espriu, Ferrater Mora.
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Seminari monogràfic
NO s’imparteix en 2017-2018

Mercè Rodoreda: narrar Barcelona
Professorat: Neus Penalba.

Mercè Rodoreda va escriure la part més important de la seva obra a l’exili en una
llengua que amb prou feines sentia parlar. Però sense la ciutat de Barcelona no s’entén la
seva la veu narrativa. I a l’inrevés; Barcelona és incomprensible sense llegir l’obra de Mercè
Rodoreda, abans, durant i després de l’exili. Aquest és el doble eix d’aquest seminari; i,
d’altra banda, analitzarem com la tornada de Rodoreda a Catalunya i el seu retir a Romanyà
de la Selva repeteix d’alguna manera un exili. Veurem en definitiva en quina mesura la
trajectòria de Rodoreda com a escriptora és paradigmàtica del camp literari català de la preguerra, la postguerra i la democràcia.

Seminari 2
Cultura en Transició: (1960-1975[1982]) entre l’engagement i la cultura de masses
Professorat: Borja Bagunyà, Ester Pino.

A partir dels anys seixanta, la literatura compromesa i la reflexió sobre el paper de
l’intel·lectual en la societat coincideix amb una intensificació de la cultura popular i de
masses, aparentment hedonista, però que tenia un fort component subversiu i ideològic. Al
costat de la recepció de l’existencialisme, Barcelona és també un lloc on incideixen de
manera molt nítida els nous corrents filosòfics i literaris, especialment francesos, la qual
cosa inaugura un període de la ciutat que l’encamina cap la recuperació de la centralitat
cultural en aquella època. Un relaxament —estratègic i relatiu— de l’autoritarisme
franquista, una nova generació literària que no havia conegut en tota la seva cruesa ni la
guerra ni el primer franquisme, la proximitat a la frontera francesa, els viatges a l’estranger i
l’arribada a Barcelona de diversos escriptors i llibres estrangers, creen a Barcelona un
context d’excepcionalitat en què es promouran diverses iniciatives culturals o es troba
l’embrió de la seva estructura actual.
Context de principals fets, autors i obres a analitzar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Desarrollismo i la Barcelona de Porcioles.
El debat sobre el compromís als anys seixanta.
Capital dels Països Catalans: Barcelona i Joan Fuster.
Les onades migratòries: F. Candel: Els altres catalans.
La representació literària de la nova Barcelona: Juan Marsé.
Consideración de Cataluña: recepció i debat sobre Julian Marías, Laín Entralgo i
Dionisio Ridruejo.
Un debat nou: el bilingüisme literari.
Cultura pop i nous corrents estètics i filosòfics europeus a Barcelona.
Barcelona, nova capital editorial d’Amèrica del Sud.
Carlos Barral: editor, poeta, memorialista.
Gabriel Ferrater i Jaime Gil de Biedma.
La revista Laye i l’anomenada Escola de Barcelona.
La Barcelona dels Novísimos. La invenció de la gauche divine.
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Posicionaments intel·lectuals en els darrers anys del franquisme.
Contracultura. Intel·lectualisme i anti-intel·lectualisme.
Recepció de la teoria francesa estructuralista i post-estructuralista (Tel Quel,
Semiotiké de Kristeva, el pensament de Roland Barthes. Quim Monzó i Biel
Mesquida.
Ela revisió crítica del realisme històric.
La perspectiva de Manuel Vázquez Montalbán.
Els col·lectius Trencavel i Ignasi Ubac i la gestació d’una posició
antiintel·lectualista.
Discussió Gramsci / Tel Quel. Relació amb el Congrés de Cultura Catalana.
Debat entre localisme i universalisme. Discussió sobre l’’arrelament’.
Barcelona, capital de què?

Seminari monogràfic
Seminari: Debats crítics a Barcelona (anys 60-70):
La recepció de Roland Barthes a Catalunya
Professorat: Ester Pino

L’obra de Roland Barthes participa tant en la renovació de la crítica literària (la nouvelle
critique) com en la redefinició de les ciències humanes a la França dels anys seixanta sota el
gir estructural. El seu llegat està imbrincat a les teories de Sartre, Goldmann, Lévi-Strauss,
Foucault, Lacan, Kristeva o Deleuze, però també a les propostes de Brecht i Robbe-Grillet.
Estudiar la seva recepció ens convida també a un doble qüestionament: d’una banda,
indagarem els usos que s’han fet de l’obra teòrico-literària barthesiana; de l’altra,
resseguirem els posicionaments que s’han fet al voltant de l’obra de Barthes (i,
conseqüentment, dels seus companys de generació).
Veurem que si bé a l’estat espanyol, principalment des de la universitat, el nom de Barthes
ve més marcat per la refutació que per la integració, el camp literari i intel·lectual català
sembla prendre’n consciència a finals dels anys seixanta: plataformes editorials (Seix Barral),
literàries, artístiques i intel·lectuals (Josep Maria Castellet, Alexandre Cirici) van fer ús de les
teories barthesianes per obrir noves possibilitats en la crítica catalana.
Seminari monogràfic
La Gabriel Ferrater i els seu temps
Professorat: Marina Porras

Gabriel Ferrater (Reus, 1922-Sant Cugat del Vallès, 1972) és sobretot
reconegut com a poeta, però el seu llegat com a crític literari és un dels més
importants per la història de la literatura catalana contemporània. Amb la
seva obra, Ferrater fa un recorregut crític per la literatura catalana des de la
Renaixença fins als anys setanta del segle XX.
La seva lectura és interessant perquè ens ajuda a estudiar la literatura
superant les fronteres geopolítiques i estudiant com s’influeixen i dialoguen
les tradicions literàries, pensant la literatura com un camp de relacions en
moviment. Es converteix així, involuntàriament, en un comparatista, perquè
entén la literatura com un espai que funciona amb tradicions
interconnectades i en diàleg.
Aquest seminari es proposa estudiar aquesta obra crítica a partir de les
seves dues grans tesis: com la manca de tradició i la manca de prosa afecten
la literatura catalana.
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MÒDUL 6
LA CULTURA CATALANA,

ENTRE EUROPA I AMÈRICA
Coordinació: Bernat Padró
Professorat: Carlos Acevedo, Arturo Casas, Bernat Padró,

Objectius:

Estudi comparatiu dels principals fets culturals ibèrics i americans que prenen forma
o que tenen alguna implicació a Catalunya, com a conseqüència directa o indirecta del seu
europeisme o en relació amb aquest. S’analitzaran diversos fets que tenen clarament
aquesta doble implicació: la relació amb la literatura americana, especialment d’Amèrica del
Sud, i el paper clau de Barcelona en alguns dels seus fets més rellevants; la proposta iberista
sorgida al segle XIX i desenvolupada fins ben entrat el segle XX, com a alternativa cultural
a l’articulació estatal existent; i les apel·lacions al diàleg cultural com a constant de les
relacions Catalunya-Espanya.
Catalunya —amb un paper especial de Barcelona— ha estat l’escenari d’un diàleg —
de vegades discussió— entre dues grans literatures: la literatura catalana i la literatura
espanyola. Les tensions de la crisi de fi de segle, especialment la relació entre Maragall i
Unamuno, són el rerefons de l’apel·lació al diàleg de literatures com una de les constants
interpretatives de les relacions entre Catalunya i Espanya, però també a la realitat literària
catalana, amb episodis significatius com els congressos de Poesia dels anys cinquanta, la
crida al diàleg entre Ridruejo i Carles Riba, les aportacions de Cuadernos para el Diálogo, el
paper de Salvador Espriu, la mirada de José Luís Aranguren, etc. Aquest seminari recollirà
les relacions i intel·lectuals entre aquestes dues literatures, l’espanyola i la catalana, en els
moments en què es dóna de manera explícita aquesta consciència problemàtica del diàleg.
Continguts:

Internacionalitat literària
Relacions entre literatura catalana i altres literatures: aspectes americans
Història intel·lectual i literària de l’iberisme
Debats i polèmiques intel·lectuals entre Catalunya i Espanya
Avaluació

Presentació d’una monografia sobre algun dels aspectes desenvolupats en el mòdul.
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Activitats docents i acadèmiques
Seminari 1
Barcelona-Amèrica (1890-1975 [1982])
Professor: Bernat Padró

A partir de finals del segle XIX, entre Barcelona i diverses ciutats americanes, especialment
d’Amèrica del Sud, s’ha establert un diàleg cultural que responia a una estreta relació
política i econòmica. Des dels viatgers als industrials, des dels emigrants als exiliats, les
relacions amb la literatura llatinoamericana ha passat per diverses formes i fases. Una
d’aquestes fases és la constitució de Barcelona com un referent del camp editorial en
llengua castellana, sense el qual no s’expliquen alguns fenòmens de la literatura
llatinoamericana dels darrers cinquanta anys.
Seminari monogràfic
Roberto Bolaño: Perspectiva desde Barcelona.
Professorat: Carlos Acevedo
Seminari impartit en castellà

Roberto Bolaño és una figura excepcional en las lletres americanes
contemporànies. Establert a Catalunya des dels anys setanta, va escriure
entre Girona i Barcelona algunes de les obres més renovadores de la
narrativa en llengua espanyola de finals del segle XX i començaments del
XXI, com ara Los detectives salvajes. Va morir a Barcelona en 2003, deixant
inacabada la novel·la 2666. En els darrers anys es pot afirmar que, malgrat
que el reconeixement li hagi arribat sobretot de manera pòstuma, s’ha
convertit en un fenomen extraordinari, especialment al Estats Units, que l’ha
catapultat entre els lectors i el món universitari, a una dimensió que obliga a
replantejar el mateix concepte de Weltliteratur.
Seminari 2
L’Iberisme
Professor: Bernat Padró

A partir del darrer terç del segle XIX, amb les propostes d’Ignasi Ribera i Rovira, les
relacions entre Catalunya i Portugal plantegen una alternativa al marc nacional espanyol i
una proposta cultural i política de voluntat internacionalista. Es tracta d’un precedent de
debats polítics concrets que posteriorment tindran una importància decisiva —com ara el
diàleg iberista d’Unamuno i Maragall, o en la Trilogia ibèrica de Gaziel—, però que també
contindran plantejaments teòrics ben rellevants en el marc de la supranacionalitat i
interliterarietat de diversos conjunts culturals europeus.
Seminari monogràfic
Iberismo: aspectos discursivos
Professorat: Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela)

En aquest seminari excepcional, es reflexionarà des del punt de vista de la
teoria de la literatura i la literatura comparada, sobre l’espai interliterari
ibèric. Tot prenent com a rerefons la història intel·lectual de l’iberisme, (a la
qual ja es va dedicar un seminari el curs passat: http://stel.ub.edu/masterbcn-europa/activitats/iberisme-perspectiva-des-de-barcelona), aquest nou
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seminari mira d’apuntar noves premisses teòriques amb què pensar aquest
espai geocultural.
Més informació:
http://webspersoais.usc.es/persoais/arturo.casas/inicioe.html
Seminari impartit en castellà

NO s’imparteix en 2017-2018

Seminari 3
Literatura de viatges: Autors catalans a Espanya i Amèrica
Professor: Antoni Martí

La literatura de viatge ha adoptat en el cas de la literatura catalana diverses formes, a banda
de les tradicionalment orientades cap a l’escriptura del jo, moltes de les quals vinculades al
periodisme literari i a l’exili. Aquesta diversitat permet trobar, en el corpus d’aquesta
assignatura, alguns dels escriptors catalans més importants que, bé esporàdicament o com
una textura constant en les seves obres, s’hi han trobat en aquesta posició d’escriptura. Les
geografies de la literatura de viatges catalana inclou el conjunt d’Europa, Àfrica i Àsia, la
Polinèsia, i també el cas que ens ocupa: Amèrica del Nord i del Sud. Amb especial atenció a
ciutats clau com ara Madrid, Nova York o Buenos Aires. Tot plegat permet cobrir els
diversos aspectes d’un gènere literari generalment desatès per la crítica en la seva
especificitat, però imprescindible des del punt de vista de la literatura comparada, i amb
obres com les de Santiago Rusiñol, Josep Maria de Sagarra, Gaziel i Josep Pla sense les
quals no es pot concebre l’evolució de la literatura catalana en relació a les grans ciutats
ibèriques i americanes. També s’analitzarà l’excepcional, però fecunda, literatura de viatges
d’autors americans a Barcelona, com ara Rubén Darío.
Activitat acadèmica complementària
Seminari Literatura i Ciutat Barcelona-Buenos Aires: viatge d’anada.
Barcelona-Buenos Aires: viatge d’anada.
Estudi de les relacions literàries i intel·lectuals entre la capital de Catalunya i la
Capital de l’Argentina (1900-1960)

•
•
•
•

Conferències de:
(Avançament del programa provisional)
Francesc Cambó a l’Argentina.
Antoni Martí Monterde (UB): Santiago Rusiñol: Del Born al Plata.
Manuel Llanas (UVic): Antoni López Llausàs: de la Llibreria Catalonia a Editorial
Sudamericana.
Xavier Pla: Josep Pla a Buenos Aires.

