
Director: 
Antoni Martí Monterde
Coordinadora:
Carolina Moreno Tena
Grup de Recerca Literatura Comparada en l’Espai 
Intel·lectual Europeu. Universitat de Barcelona

Estructura acadèmica:
Títol de Curs d’Extensió Universitària (pels estudiants 
de Grau) / Mòdul de Postgrau (pels Llicenciats i Graduats)
5 crèdits ECTS
Matrícula: 200 €

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

Calendari docent:
22 d’octubre – 3 de desembre de 2015
Inscripció i més informació:
www.ub.edu/masterbcn-eu-lhci/ca
(Secció cursos monogràfics)
Contacte:
lceie@ub.edu
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Curs de la Universitat de Barcelona en col·laboració 
amb el Museu d’Història de Barcelona

 
  
 

  



Conferència de presentació
del curs 2015-2016
 
22 d’octubre, 19 hores
MUHBA– Sala de Martí l’Humà
BARCELONA, UNA CIUTAT PER A PENSAR EUROPA
Enric Bou (Università Ca’Foscari Venezia) 

Programa docent
 
HISTÒRIA COMPARADA DE LES CIUTATS: 
PERSPECTIVA DES DE BARCELONA
Prof. Antoni Martí Monterde (UB)

WEIMAR
Profs. Antoni Martí Monterde / Prof. Teresa Rosell Nicolás (UB)

LISBOA
Prof. Bernat Padró Nieto (UB)

SARAJEVO I BELGRAD
Prof. Borja Bagunyà (UB)

BRUSSEL·LES
Prof. Diana Sanz Roig (UPF)

TRIESTE
Carolina Moreno Tena (UB)

Curs Superior 
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Ciutats per a 
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Ciutats com ara Londres, Berlín o París 
han estat –o són– capitals gairebé indiscuti-
bles d’Europa, en algun moment, i per 
raons molt clares. Però la idea d’Europa no 
s’escriu 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.


