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És certa la impressió generalitzada que Barcelona i Catalunya al darrer terç del 
segle XIX gaudeixen d’una notable modernització econòmica i social però que cultu-
ralment tot es limita a un estret postromanticisme? Hi va fallar la cultura o més aviat 
altres coses? Quina és la relació de l’allargassat postromanticisme català amb un 
marc internacional que cerca definir un moviment dominant? Va restar marginada 
Barcelona d’aquesta recerca? Com cal valorar-ne el wagnerisme, l’arribada de la filo-
sofia de Nietzsche, l’aparició d’un tradicionalisme catalanocatòlic i el moviment mo-
dernista? Com impacta la industrialització en la cultura? Hi ha inadaptació de les 
humanitats a les novetats industrials i polítiques? Quina és la resposta barcelonina i 
catalana a la segona onada industrial i a l’evolució de l’Estat espanyol, que comença 
a desenvolupar uns molt més eficaços mecanismes “biopolítics” de control directe i 
quotidià de la població? Hi van fracassar Catalunya i Espanya? Hi va haver fracàs 
productiu i autoritarisme cultural? Analitzarem aquestes qüestions des d’una pers-
pectiva macrohistòrica i macrofilosòfica, comparant la situació específicament barce-
lonina i catalana amb l’espanyola i la internacional.  
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Entre les seves publicacions més recents relacionades amb la ponència al X Congrés d’Història de 
Barcelona, podem esmentar: Ilustración frente a Romanticismo, Barcelona, Herder, 2004; «Revolucio-
nes filosóficas en años críticos», Revista de Occidente, 2004; «Per què Hegel? Política de la recepció 
hegeliana a Catalunya», dins Carrers de frontera. Passatges de la cultura alemanya a la cultura cata-
lana, Barcelona, I. Ramon Llull, 2007; «Nietzsche, el primer postmodern», dins Fars del pensament, 
La Busca, 2007; i «Escoles en un context macrofilosòfic i biopolític», Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, en premsa.  


