
XI Curs d’Extensió Universitària SÀPIENS amb la UCE i el MHC

La història com a consciència cívica d’una nació és un relat que descansa sobre fets 
i personatges que ajuden a crear un relat del passat que serveixi  per identificar-se 

i distingir-se d’altres pobles. Però aquesta forma d’usar el passat no coincideix  
—o bé ho fa ben poques vegades— amb la ciència historiogràfica i les seves 

conclusions. Aquest contrast entre mite i història serà el protagonista del present curs. 

XI Curs d’Extensió Universitària Sàpiens-UCE l Obert a tots els públics l Les classes es faran al Museu d’Història de Catalunya. Palau de 
Mar, Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona. l Preu: 120 euros l Dates: del 7 d’octubre al 16 de desembre, a les 19h. (les classes tenen una durada 
aproximada d’hora i mitja) l Matriculació: fins el 6 d’octubre a la seu de l’UCE (Gran Via de les Corts Catalanes, 600, 3r 2a) o a la seva pàgina 
web: www.uce.cat l Més informació als telèfons 93 317 24 11 / 93 317 24 58, i a l’adreça electrònica curs.sapiens@uce.cat

MITES
DE LA HISTÒRIA 
DE CATALUNYA

7 d’octubre  
Guifré el Pelós, fundador 
de la nació catalana? 
(Marta Sancho, UB)

14 d’octubre 
La Generalitat 
(1359-1714): un govern 
de Catalunya?  
(Àngel Casals, UB)  

21 d’octubre    
Les conquestes de Jaume I
(Stefano Cingolani, UPF)

28 d’octubre   
L’Alguer: una ciutat 
catalana. Com i des de 
quan? (Antonio Budruni, 
autor de ‘Breu Història 
de l’Alguer’) 

4 de novembre 
Els Trastàmara: una 
dinastia anticatalana?
(Valentí Gual, UB)  

11 de novembre      
L’anarquisme a Catalunya

(Teresa Abelló, UB)

18 de novembre     
Les Bases de Manresa

(Thomas Harrington, 
Trinity College)

25 de novembre  
El Barça, més que un club

(Carles Santacana, UB)  

2 de desembre    
Companys, els Fets 
d’Octubre del 1934 

i el president màrtir
(Arnau González 

Vilalta, UAB)

16 de desembre    
L’Assemblea de 

Catalunya i la lluita 
contra el franquisme

(Gemma Caballer, CEHI)  
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