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Deia George Steiner que la literatura comparada és un art de
la comprensió que se centra en l’eventualitat i en les derrotes
de la traducció. Per la seva banda, Milan Kundera insisteix
en una obvietat: Europa significa la màxima diversitat en el
mínim d’espai. La cultura catalana té una gran tradició
d’escriptors traductors, per això, des de la perspectiva de
Barcelona es poden aportar importants reflexions sobre
l’esperança que pot tenir Europa en el coneixement de les
literatures que formen la seva cultura, la Weltliteratur de
Goethe, que Erich Auerbach considerava una «fecundació
recíproca de la diversitat»; una idea que fa del traductor, com
també de l’estudiós de les literatures, una figura clau, amb un
perfil no solament literari sinó també obertament intel·lectual.
Adrià Pujol Cruells (Begur, 1974) és antropòleg i escriptor. Compagina la
docència amb la literatura. Escriu en diversos mitjans i ha traduït obres de
Claude Lévi-Strauss, Louis Calaferte i Georges Perec. És autor de diversos
llibres de narrativa i assaig autobiogràfic: Escafarlata d’Empordà (2011),
Picadura de Barcelona (2014) i Guia sentimental de l’Empordanet (2016),
entre d’altres. Com a traductor, ha publicat la seva versió al català de
(La disparition) L’eclipsi, de Georges Perec, per la qual ha obtingut el Premi
Crítica Serra d’Or de Traducció 2018 i el Premi Manuel Serrat Crespo de
Traducció Literària 2018. Els seus darrers llibres són La carpeta és blava
(2017), Els barcelonins (2018) i El fill del corrector /Arre arre corrector (2018),
un llibre especialment complex des del punt de vista de la traducció, que firma
també Rubén Martín Giráldez.
Més informació:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1946044
https://www.elnacional.cat/lallanca/ca/firmes/adria-pujol
https://cat.elpais.com/autor/adria_pujol_cruells
https://lacarronyadeltercer.wordpress.com/
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Curs de postgrau
Història de
l’Europeisme Cultural
a Catalunya
L’objectiu d’aquest postgrau és formar un conjunt
de professionals de la gestió cultural, el món acadèmic, l’ensenyament, el periodisme i la crítica cultural
que incorporin una sòlida preparació a l’estudi dels
fets més assenyalats de la història intel·lectual de
Catalunya per documentar i reflexionar sobre el seu
europeisme.
La ciutat de Barcelona és la capital d’una part d’Europa on pràcticament no hi ha euroescepcticisme.
Aquest fet excepcional és el resultat d’una tradició
intel·lectual i literària que sempre ha tingut la mirada
atenta al continent. Per la seva posició, Barcelona
dóna una perspectiva especialment indicada per
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.
Un dels aspectes més rellevants serà 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.
Aquest postgrau —sempre mantenint una mirada
encreuada entre Barcelona, Catalunya i Europa— vol
formar professionals que comprenguin la continuïtat
d’aquests fets culturals i debats intel·lectuals històrics
en la societat actual, que siguin capaços de fonamentar 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 la reflexió ciutadana.

PROGRAMA DEL CURS 2018-2019

INFORMACIÓ GENERAL

MÒDUL 1 (TRONCAL)
HISTÒRIA COMPARADA DELS INTEL·LECTUALS
Història comparada dels intel·lectuals, principis i conceptes
La idea d’Europa com a qüestió literària

Director
Antoni Martí Monterde
Subdirectora
Teresa Rosell Nicolás
Coordinadors
Àlex Matas Pons
Bernat Padró

Activitats complementàries
previstes

MÒDULS COMPLEMENTARIS

Professorat
Antoni Martí Monterde (UB)
Enric Sullà (UAB)
Maria Paricio Mulero (UParis8)
Teresa Rosell Nicolás (UB)
Àlex Matas Pons (UB)
Bernat Padró (UB)
Borja Bagunyà (UB)
Neus Penalba (UdG)
Ester Pino (UB)
Marina Porras (UB)
Carlos Acevedo (UB)
Tomàs Meinhardt (UB)
Jan Brugueras (UdG-UB)
Artur Palaudarias (UB)
Joan Safont (UdG)
Xavier Pla (UdG)
Maximiliano Fuentes (UdG)

Seminari Europeisme:
perspectiva des de Barcelona
(desembre de 2018)

MÒDUL 2
EUROPEISME CULTURAL A CATALUNYA
Europeisme i literatura catalana
Barcelona, ciutat de frontera
La mirada del viatger: entre Europa i Catalunya
Lectures europees
Roland Barthes a Catalunya
Gabriel Ferrater, lector europeu
MÒDUL 3
CIUTATS PER PENSAR EUROPA
Capitals culturals: perspectiva des de Barcelona
Weimar
Lisboa
Brussel·les
Belgrad-Sarajevo
Cracòvia
Lviv
Sant Petersburg
MÒDUL 4
HISTÒRIA CULTURAL D’UN SEGLE CURT
Catalunya i la Guerra Gran
Catalunya i la Segona Guerra Mundial
Catalunya-Europa: debats durant la dictadura franquista
(1939-1975)
Perspectiva des de l’exili literari
MÒDUL 5
LA LITERATURA COMPARADA I CATALUNYA
Història de la literatura comparada a Catalunya
El paper de les traduccions
Contextos europeus comparables al català
MÒDUL 6 (TRONCAL)
La cultura catalana, entre Europa i Amèrica
Barcelona-Amèrica (1890-1975)
L’iberisme
Literatura de viatge

Seu del postgrau
MUHBA-Vil·la Joana i
MUHBA Plaça del Rei
Lloc d’impartició
MUHBA Plaça del Rei
Període docent
Del 20 d’octubre de 2018
al 30 de maig de 2019
Començament de les classes
8 de novembre de 2018
Horaris
Dimecres, dijous i divendres;
de 17 a 21 h (excepcionalment,
activitats en matí de dissabte).
Consulteu el detall d’horaris i
calendari a la web.
Estructura acadèmica
30 crèdits ECTS
Certificat acadèmic universitari
Postgrau de la Universitat
de Barcelona
Matrícula
1.200 €

Simposi Comparatistes sense
comparatisme, 3. La literatura
comparada a Catalunya
(desembre de 2018)

Seminari Literatura i ciutat.
Barcelona, ciutat de frontera
(juny de 2019)
Aquest postgrau en Història de
l’Europeisme Cultural a Catalunya
es pot cursar de manera independent
o com a part del màster BarcelonaEuropa: Literatura i Història
Comparada dels Intel·lectuals.
Els crèdits ECTS de cada mòdul
(5 ECTS) poden ser reconeguts
totalment o parcialment en qualsevol
grau o màster de les universitats
catalanes prèvia sol·licitud a les
respectives facultats.
Més informació
www.ub.edu/lceie/calceie
www.stel.ub.edu/master-bcn-europa
Inscripcions i contacte
lceie@ub.edu

