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Seu del simposi
MUHBA Vil·la Joana
Ctra. de l’Església, 104 (Vallvidrera)
08017 Barcelona
Transport públic: FGC: S1 i S2 (Baixador de Vallvidrera)

Organització
Grup de Recerca de Literatura Comparada 
en l’Espai Intel·lectual Europeu i MUHBA

Inscripcions
Inscripcions acadèmiques (amb reconeixement d’ECTS): 
lceie@ub.edu.
http://stel.ub.edu/master-bcn-europa/docencia/monografics/ 
perspectives-comparatistes-la-literatura-comparada-catalunya

Assistència lliure i gratuïta per al públic general, sense certificació 
ni dret a reconeixement de crèdits ECTS. Places limitades. 
Es recomana reserva prèvia.
Retransmissió en línea a través de la web del MUHBA.

Més informació
barcelona.cat/museuhistoria
http://stel.ub.edu/lceie/
http://stel.ub.edu/master-bcn-europa/activitats/simposi-
comparatistes-sense-comparatisme-5

 
 



 LITERATURA COMPARADA:
PERSPECTIVES DES DE BARCELONA

V SIMPOSI DE LITERATURA 
COMPARADA A CATALUNYA

MUHBA VIL·LA JOANA
7-9 D’ABRIL DE 2021

DIMECRES 7 D’ABRIL

10.00 h
Presentació

10.15 h
Els escriptors-
traductors catalans 
com a comparatistes 
Josep Maria Fulquet (URL)

11.15 h
C. A. Jordana: 
traductor, crític, exiliat
Teresa Rosell (UB)

12.15 h
Pausa

12.30 h
Joan Crexells, crític 
de literatura anglesa
Sílvia Coll-Vinent (URL)

13.30 h
Debat general

14.00 h
Cloenda

DIJOUS 8 D’ABRIL

10.00 h
Presentació

10.15 h
Ventura Ametller, 
teòric de l’Universalisme
Jaume C. Pons Alorda
(escriptor)

11.00 h
Sebastià Gasch,
entre les arts i l’exili
Àlex Matas (UB)

A Catalunya, els principals crítics literaris 
—especialment a Barcelona— es caracterit-
zen per la dimensió internacional i cosmopo-
lita en els seus escrits i per una actitud 
profundament comparatista, però sense 
sotmetre’s a les pautes marcades oficialment 
des de les càtedres del comparatisme i, en 
alguns casos, discutint l’orientació donada 
per l’acadèmia. Cal subratllar també que 
Barcelona és actualment la ciutat del nostre 
entorn en què més profundament s’està 
investigant en aquest camp. El resultat és un 
conjunt de comparatistes sense comparatis-
me: crítics literaris de talent, voluntat i mirada 
comparatista que, rellegits en aquesta clau, 
mostren una historia alternativa de la literatu-
ra comparada al nostre país i en el conjunt 
d’Europa. 

11.45 h
Pausa
12.00 h
Aurora Bertrana,
articulista
Marta Pasqual (UdG)

12.45 h
La biblioteca com a 
espai comparatista
Carme Fenoll (UPC)

13.30 h
Debat general

14.00 h
Cloenda

DIVENDRES 9 D’ABRIL

10.00 h 
Presentació

10.15 h
Rafael Tasis, 
teòric de la novel·la
Francesc Foguet (UAB)

11.15 h
Jaime Gil de Biedma
al peu de la lletra
Marina Porras (UPF i UB)

12.15 h
Pausa

12.30 h
Josep Ferrater Mora,
filosofia i crítica literària 
Josep Maria Terricabras
(UdG)

13.30 h
Debat general

14.00 h
CloendaCoordinació científica

Antoni Martí Monterde, UB


