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L’objectiu d’aquest Postgrau és formar un conjunt de
professionals de la gestió cultural, del món acadèmic,
de l’ensenyament, del periodisme i de la crítica cultural
que incorporin una sòlida preparació en els fets més
assenyalats de la Història intel·lectual de Barcelona.
En tractar-se d’un cas excepcional en la història cultural
de les ciutats europees, per la seva funció de capital
cultural i per la seva complexitat político-cultural,
Barcelona resulta especialment indicada per a resseguir
els debats polítics, literaris, urbanístics, socials, etc. més
importants de la història europea contemporània des
del punt de vista de la Literatura Comparada i la
Història comparada dels intel·lectuals.

MÒDUL 1
HISTÒRIA COMPARADA DELS INTEL·LECTUALS
Sociologia de la Cultura i ciutat
Història comparada dels intel·lectuals, principis i conceptes
La idea d’Europa com a qüestió literària

Un dels aspectes a estudiar en aquest és reflexionar
sobre com s’han construït, al llarg de la història,
les capitals literàries i culturals d’Europa, analitzar
el mateix concepte de capital literària (al costat de la
capitalitat política), i inscriure la reflexió sobre
Barcelona en una història d’Europa com a història
cultural de les ciutats.

MÒDUL 3
CAMP LITERARI I CAMP INTEL·LECTUAL
A BARCELONA I (1890-1931)
La irrupció de l’Intel·lectual
El periodisme literari i Barcelona

Aquest Postgrau —sempre mantenint una mirada
creuada entre Barcelona, Catalunya i Europa— vol
formar uns professionals que comprenguin la continuïtat d’aquests fets culturals i debats intel·lectuals
històrics amb la societat actual, que siguin capaços de
sustentar la seva reflexió sobre la Barcelona dels nostres
dies en una tradició cultural i intel·lectual sòlida,
múltiple, articulada entre la cultura pròpia i la internacional, i que vinculin aquests coneixements amb el
pensament crític i amb la reflexió ciutadana.

MÒDULS COMPLEMENTARIS
MÒDUL 2
BARCELONA:
CAMP LITERARI I MIRADA URBANA (1800-1906)
Debat urbà com a debat intel·lectual a Barcelona
El teatre com a debat social a la Barcelona de la fi de segle

MÒDUL 4
CAMP LITERARI I CAMP INTEL·LECTUAL
A BARCELONA II (LA REPÚBLICA I LA GUERRA CIVIL)
La República i les Lletres (1931-1936)
La batalla dels intel·lectuals (1936-1939)
MÒDUL 5
BARCELONA I LA CULTURA DURANT EL FRANQUISME
Barcelona durant el primer franquisme (1939-1960)
Narrar la ciutat: Mercè Rodoreda i Barcelona
Cultura en transició: (1960-1975 [1982]) entre l’engagement
i la cultura de masses
MÒDUL 6 (TRONCAL)
LA CULTURA CATALANA, IBÈRICA, EUROPEA,
AMERICANA
Barcelona-Amèrica (1890-1975)
L’iberisme
Diàleg de Literatures (1890-1975)

