Seminari: DE LA FILOLOGIA ALS ESTUDIS CULTURALS
Dates: del 18 al 20 de febrer, 16-20h
Lloc de realització: Facultat de Filosofia i Lletres
Preinscripció: del 30 de gener al 8 de febrer
Matriculació: del 11 al 17 de febrer
El Departament de Filologia Catalana certificarà l'assistència al curs.

Els Estudis Culturals engloben una suma de perspectives crítiques que analitzen
la literatura i la cultura. Es tracta d’una aposta fortament crítica i interdisciplinar
que supera el paradigma historicista i lingüístic dels estudis literaris tradicionals.
Inclouen altres àmbits socioculturals diferents de la literatura com el cinema, el
còmic, la televisió, les xarxes socials, la premsa, la música o la publicitat. Els
temes d’interés són variats: el gènere, la sexualitat, l’ètnia, la ideologia, el
neoliberalisme, l’espai urbà i rural, la memòria històrica i el trauma, la
globalització o les migracions, per posar només uns pocs exemples.
En aquest seminari, farem una ullada a les diferents aproximacions teòriques i
crítiques utilitzades en els Estudis Culturals: els estudis de gènere, la teoria
queer, la crítica postcolonial, els diferents nivells de cultura (cultura popular,
subcultures, contracultures). El caràcter interdisciplinar permet connectar
l’estudi de la literatura i la cultura amb altres camps de coneixement com la
sociologia, la filosofia, l’antropologia, la història, els estudis polítics o
l’economia.
En definitiva, els Estudis Culturals proposen una anàlisi compromesa i crítica de
la cultura i la societat del nostre temps que no es limita a descriure-les sinó
que, en el fons, ajuda a transformar-les.

Programa provisional:

DILLUNS 18 DE FEBRER, Aula A1/1-29M de l'aulari I

16-16.15 h. Presentació del seminari (M. Àngels Francés)
16.15-17 h. Toni Maestre: “Què són els estudis culturals?”
17-18 h. M. Àngels Francés: “Els estudis de gènere”
18-19 h. Aplicacions pràctiques (I):

José Llopis: “Els festivals de música valencians com a manifestació
subcultural: el Festivern”
Amparo Sanz: “La prostitució femenina en la literatura: Truman
Capote i Mercè Rodoreda”

DIMARTS 19 DE FEBRER, Aula A1/1-29M de l'aulari I

16-17 h. Toni Maestre: “Teoria queer”
17-18 h. Isabel Marcillas: “Postcolonialisme i subalternitat”
18-19h. Aplicacions pràctiques (II):
Míriam Coves: “El cómic lésbico como recurso didáctico: una
propuesta didáctica para trabajar en Secundaria”
Irene Díaz Llorca: “El tractament del sexisme i la creació d’identitats
a través del lèxic (valencià)”

DIMECRES 20 DE FEBRER, Aula A1/1-29M de l'aulari I

16-17 h. Irene Mira: “Espacialitat i estudis urbans”
17-19h. Eduard Baile, Hèctor Càmara i Vicent Vidal: “Nivells de cultura: cultura
de masses i cultura popular”

