
 

 

Seminari online: 

Perspectives Crítiques  
per a l’estudi de  

la literatura i la cultura contemporània 
 
L’objectiu bàsic del seminari és conèixer algunes aproximacions teòriques que plantegen noves 
formes d’explorar la cultura, amb un fort component interdisciplinari i crític. En cada sessió, 
comentarem, entre totes les persones participants, un text teòric de referència en cada enfocament. 
Per tant, no consisteix en un conjunt de ponències a càrrec d’algú, sinó un seminari de lectura per 
a compartir reflexions i visions a partir dels textos, que s’han d’haver llegit abans de cada sessió. 
 
El seminari està obert a tot el professorat i alumnat de les diferents disciplines humanístiques 
i socials: els diferents estudis de llengües i literatures, traducció i interpretació, geografia, història, 
filosofia, publicitat, sociologia, educació, dret i psicologia.  
 

 

 

Organitza:     

 

Online 

Curs certificat amb 25 h 

Prenscripció: https://tuit.cat/32wg2  

 

16 DE FEBRER, 16-18.30h 

ELS ESTUDIS DE GÈNERE I SEXUALITAT 
 
Text: “Imitació i insubordinació del gènere”, de Judith Butler  
Moderadora: M. Àngels Francés (Universitat d’Alacant) 
 
ELS ESTUDIS AFECTIUS 
 
Text: “Emocions proscrites”, de Margalida Pons 
Moderadora: Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears)  
 
 
23 DE FEBRER, 16-18.30h 
 
EL POSTHUMANISME I LA NOVA CONFIGURACIÓ DEL SUBJECTE 
 
Text: “Els subjectes posthumans”, de Rosi Braidotti 
Moderador: Toni Maestre (Universitat d’Alacant) 
 
L’ECOCRÍTICA 
 
Text: “Ecocrítica ibérica contemporánea y nuevos materialismos”, de Luis I. Prádanos 
Moderador: Dari Escandell (Universitat d’Alacant) 
 

2 DE MARÇ; 16-18.30h.  
 
LA TEORIA POSTCOLONIAL 
 
Text: “Sobre la violència” (d’Els condemnats de la terra),de Frantz Fanon  
Moderador: Hèctor Càmara (Universitat d’Alacant) 
 

LA TEORIA SOBRE LA NACIÓ 
Text: “Comunitats imaginades”, de Benedict Anderson 
Moderador: Eduard Baile (Universitat d’Alacant) 
 
 
9 DE MARÇ, 16-18.30h.  
 
LA POSTMEMÒRIA 
Text: “La generació de la postmemòria”, de Marianne Hirsch 
Moderadora: Anna Esteve (Universitat d’Alacant) 
 
TEORIA DE L’ESPACIALITAT 
 
Text: “Del espacio al lugar y viceversa: reflexiones sobre la condición de la postmodernidad”, de David Harvey 
Moderadora: Irene Mira-Navarro (Universitat d’Alacant)  

 

Per a obtenir el certificat, caldrà assistir al 80% del seminari i elaborar una breu prova avaluativa final 

https://tuit.cat/32wg2

