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-  12 novembre  -
«Hobsbawm pensa Europa. 

Conversa amb Donald Sassoon i Josep Fontana»

Eric Hobsbawm
Professor emèrit d’Història Social i Econòmica del Birkbeck College, Universitat de 
Londres. És un dels historiadors més influents de la segona meitat del segle XX. El 

seu darrer llibre és Guerra y paz en el siglo XXI (Crítica, 2007).

Donald Sassoon
Professor d’Història Europea Comparativa a Queen Mary, Universitat de Londres. 

Deixeble d’Eric Hobsbawm, és autor de 
Cultura. El patrimonio común de los europeos (Crítica, 2006).

Moderador: Josep Fontana
Professor emèrit d’Història Contemporània 

de la Universitat Pompeu Fabra. 

-  26 novembre  -
«Llibertat i diversitat. Com poden, els països lliures d’Europa, fer 

front a la creixent diversitat cultural»

Timothy Garton Ash
Catedràtic d’Estudis Europeus de la Universitat d’Oxford. 

Col·laborador habitual de The Guardian i El País, és considerat un dels 
intel·lectuals més influents del món. Darrerament ha publicat

 Mundo libre: Europa y Estados Unidos ante la crisis de Occidente (Tusquets, 2005).

-  3 desembre  -
«Guerres de la Il·lustració. 

És l’islam una amenaça per a Europa?»

Ian Buruma
Catedràtic de Democràcia, Drets Humans i Periodisme del Bard College 

(Nova York). El seu darrer llibre, Asesinato en Amsterdam (Debate, 2007), sobre 
la mort del cineasta holandès Theo van Gogh, explora les problemàtiques de la 

convivència i la tolerància en un context multicultural.

Amb el cicle «Pensar Europa», que Jorge Semprún va inaugurar el setembre de 2006, el CCCB obre un fòrum de debat sobre el 
futur d’Europa des d’una perspectiva humanista i cultural. Més de seixanta anys després de la fi de la Segona Guerra Mundial, 
Europa és avui un espai unitari de coexistència pacífica entre Estats-nació que han decidit compartir la seva sobirania sota un 
conjunt de principis comuns. Tanmateix, les dificultats en els processos d’integració i ampliació, juntament amb l’increment 
dels fluxos globals de persones, idees i mercaderies, obren una vegada més el debat sobre els límits d’Europa i sobre la pròpia 

noció de civilització europea.

En aquest context, el CCCB convida destacats intel·lectuals d’arreu del món per intentar respondre algunes de les preguntes 
següents: Què uneix avui els europeus? Què entenem per cultura europea? Quina és la contribució d’Europa a la cultura 
universal? Quines categories filosòfiques o quins nous principis polítics podrien ajudar a articular una Europa cosmopolita, 

hospitalària i més profundament democràtica?
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