
 
 

 

 

 

 

 

 

  

       

  

 

   Aquest curs és codirigit per: 

  Joan Lluís Pérez Francesch (ICPS) 

      Joaquim Colominas i Ferran (COLPIS) 
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Presentació 
 
L’objectiu d’aquest seminari sobre 
pensament polític català es afavorir 
el coneixement, mitjançant diversos 
cursos que anomenem “Visions de 
Catalunya i d’Espanya” dels 
respectius autors i la seva obra de 
referència. Per tant, parlarem de la 
persona i l’obra i n’agafarem una en 
especial per a ésser interpretada.  
 
 
 
A qui s’adreça 
 
El curs es dirigeix a tota persona 
interessada en aquest objecte 
d’estudi, tant provinent del món 
acadèmic com professional, així com 
al públic en general. 
 
 
 
Metodologia de les sessions 
 
El curs és de 25 hores lectives, de les 
quals 20 són presencials i 5 es 
dedicaran a la lectura i treball 
individual sobre les obres  
proposades.  
 

 
 
 

Durada i lloc 
 
El curs es durà a terme en 10 sessions. 
 
Inici: dilluns 15 de gener de 2018. 
Finalització: dilluns, 19 de març de 
2018. 
 
Les sessions tindran lloc els dilluns, de 
18 a 20 hores, tret la sessió 9 que 
tindrà lloc divendres de 16 a 18 hores, 
a la seu de l’ICPS, carrer Mallorca, 244 
pral. (Barcelona) 
 
Assistència i expedició de 
certificació  
 
S’atorgarà un certificat d’assistència a 
qui hagi assistit al 80 per cent o més 
de les hores lectives programades. 
 
Preu 
 
80 € * 
*S’ofereix una reducció del 50% del preu, a 

estudiants universitaris que ho acreditin.  

 
Informació i inscripcions 
 
La inscripció es donarà per 
formalitzada un cop realitzat el 
pagament corresponent. 
Places limitades. 
www.icps.cat -  Tel. 93 487 10 76 
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 Programa 

 

El curs s’organitza en deu sessions: 

Sessió 1. Dilluns 15 de gener, de 18 a 20 h.  

Valentí Almirall: “Lo Catalanisme” 

Prof.: Dr. Josep Pich  

 

Sessió 2. Dilluns 22 de gener,  de 18 a 20 h. 

Joan Maragall: “La ciutat del perdó” i 
altres articles. 

 Prof.: Dr. Ignasi Moreta 

 

Sessió 3. Dilluns 29 de gener, de 18 a 20 h. 

Enric Prat de la Riba: “La Nacionalitat 

Catalana” 

Prof.: Dr. Albert Balcells 

 

Sessió 4. Dilluns 5 de febrer, de 18 a 20 h. 

Francesc Cambó:  “Per la concòrdia. 

Memòries (1876-1947)” 

Prof.: Dr. Borja de Riquer 

 

Sessió 5. Dilluns 12 de febrer, de  18 a 20 h. 

Antoni Rovira i Virgili: “Resum 

d’Història del catalanisme” 

Prof.: Dr. Josep Maria Roig i Rosich 

 

Sessió 6. Dilluns 19 de febrer, de 18 a 20 h. 

Salvador Seguí (el Noi del Sucre):  
“Narraciones anarco-sindicalistas de los 
años veinte” 
Prof.: Dra. Teresa Abelló 
 

 

 

 
 

Sessió 7. Dilluns 26 de febrer, de 18 a 20 h. 

Jaume Vicens Vives: “Notícia de 
Catalunya ” 
Prof.: Dr. Josep Maria Muñoz 

 
Sessió 8. Dilluns 5 de març, de 18 a 20 h. 

Salvador Espriu: “La pell de brau” 
Prof.: Dr. Xavier Bru de Sala 
 

 
Sessió 9. Divendres 16 de març, de 16 a 18 h. 

Josep Ferrater i Mora: “Les formes de la 
vida catalana” 
Prof.: Dr. Josep-Maria Terricabras  
 
 

Sessió 10. Dilluns 19 de març, de 18 a 20 h. 

Josep Benet: “Escrits en defensa pròpia” 
Prof.: Dr. Jordi Amat 
 
 

Professorat 

 

Josep Pich és doctor per la Universitat Pompeu Fabra 
amb la tesi “Valentí Almirall i LLozer (1841-1904) i la 
gènesi del catalanisme polític”. Professor d’Història 
Contemporània a la UPF. Especialista en història del 
moviment catalanista.  

Ignasi Moreta és professor de literatura catalana a la 
Universitat Pompeu Fabra i editor de Fragmenta. 
Doctor en humanitats per la UPF, s’ha especialitzat en 
l’estudi del pensament de Joan Maragall. Es autor de 
l’obra “No et facis posar cendra. Pensament i religió en 
Joan Maragall” (Fragmenta 2010).   

Albert Balcells és catedràtic emèrit d’Història 
contemporània a la Universitat Autònoma de Barcelona 
i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. 
Especialista en història social i autor de diversos llibres 
sobre el primer catalanisme. 

 

 

 

Borja de Riquer és catedràtic emèrit d’Història 
contemporània a la Universitat Autònoma de 
Barcelona, expert en  història política espanyola i 
catalana dels segles XIX y XX, molt especialment 
en la vida i obra de Francesc Cambó. Ha publicat, 
entre d’altres,  “El último Cambó, 1936-1946”.  

Josep Maria Roig i Rosich és professor d’Història 
contemporània a la Universitat Rovira i Virgili. 
Director de “Revista de Catalunya” (2012-2015). 
Especialista en l’obra d’Antoni Rovira i Virgili. 

Teresa Abelló és professora d’Història 
Contemporània a la Universitat de Barcelona. 
Autora de llibres com “Les relacions internacionals 
en l’anarquisme català (1881-1914)”, “El 
movimiento obrero en España s. XIX-XX)”,”La CNT. 
Papers de l’exili i clandestinitat”. 

Josep Maria Muñoz és doctor en història 
contemporània, per la Universitat de Barcelona, 
amb una tesi sobre l’historiador Jaume Vicens 
Vives. Director de la revista “L’Avenç” des de l’any 
1999. 

Xavier Bru de Sala és escriptor i periodista. 
Col·labora a diversos mitjans de comunicació com 
“La Vanguardia” i “Catalunya Ràdio”. Director literari 
d’Edicions Proa (1984-1987), director general de 
promoció cultural de la Generalitat de Catalunya 
(1984-1987).  

Josep-Maria Terricabras  és catedràtic de 
Filosofia. Ha estat Director de la Càtedra Ferrater 
Mora de Pensament Contemporani de la Universitat 
de Girona, i és membre de l’institut d’Estudis 
Catalans. Ha publicat diversos llibres i darrerament 
ha dirigit l’actualització del “Diccionari de filosofia” 
de Josep Ferrater i Mora. Eurodiputat per ERC 
durant la legislatura 2014-2019. 

Jordi Amat és escriptor i doctor en filologia 
hispànica. Le seves línies de recerca principal han 
estat la literatura autobiogràfica i la història 
intel·lectual catalana i espanyola del segle XX. Ha 
publicat, entre d’altres: “El llarg Procés. Cultura i 
Política a la Catalunya contemporània (1937-
2014)”, “Com una pàtria. Vida de Josep Benet”. 


