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La càtedra d’Art i Cultura Contemporània va ser fundada amb la 
voluntat d’impulsar i donar a conèixer els protagonistes i els temes 
d’interès més rellevants de la nostra cultura actual, i obrir un espai 
de debat a partir de les relacions entre l’art, la poesia, la literatura, 
la música, la filosofia i el cinema contemporanis des d’un vessant 
interdisciplinari. La Càtedra col·labora amb l’organització del màs-
ter en Comunicació i Crítica d’Art, i amb altres iniciatives, com els 
Rencontres Fès-Girona. També dóna suport al programa de doctorat 
Cultura i Societat a l’Europa Mediterrània de la Facultat de Lletres de 
la UdG i organitza anualment un seminari que té lloc al Museu de 
l’Empordà de Figueres.

Al llarg de la seva trajectòria ha comptat amb convidats il·lustres, al 
voltant de temes relacionats amb l’art, la literatura i el pensament, 
com el poeta italià Mario Luzi o l’afamat pensador George Steiner, 
que va dissertar sobre el futur del llenguatge. Així mateix, la Càtedra 
ha organitzat, sola o amb col·laboració d’entitats com el KRTU del 
Departament de Cultura, simposis i col·loquis internacionals sobre 
figures com Beckett, Celan, Dalí o Zambrano, i sobre aspectes de la 
contemporaneïtat com l’art i la memòria dels camps de concentració 
nazi, a partir del 60è aniversari de l’alliberament d’Auschwitz, les 
relacions entre art i mitjans de comunicació, o les presències de l’art 
actual en diversos contextos mundials.
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