Música. Ficció audiovisual. Cómic i literatura digital:
Actualitat, relacions transmediterrànies i aproximació crítica

Del 14 al 17 de juliol
Campus de la UA

Música. Ficció audiovisual. Cómic i literatura digital.
Actualitat, relacions transmediàtiques i aproximació crítica
Informació general
Sembla que el món universitari encara és resisteix a la cultura popular de masses, malgrat que en altres
països l'estudi de la literatura conviu amb el de les sèries de televisió, el rock o els videojocs com a esferes
de producció cultural. No hi ha dubte que aquests àmbits contribueixen al coneixement i la comprensió dels
societats dels quals formem part. Aquest curs vol ser un aparador de l'estat actual de la música, el còmic,
la ficció audiovisual i la literatura hipermèdia. A més, també pretén indagar els connexions que estableixen
tots aquests llenguatges i la complexa trama d'influències mútues. Finalment, ens agradaria respondre
unes quantes preguntes relacionades amb l'interès acadèmic d'aquests àmbits creatius: és pot estudiar la
música pop o els sèries televisives amb el mateix rigor acadèmic que la literatura? Com contribueix l'estudi
de la dansa, la novella•la gràfica o el cinema al coneixement de la nostra cultura i la nostra societat?








Data: Del 14 al 17 de juliol de 2014
Lloc: Sala d’Actes. Edifici Germà Bernàcer. Campus de la Universitat d'Alacant
Coordinació: Eduard Baile López, professor del departament de Filologia Catalana / Antoni
Maestre Brotons, professor del departament de Filologia Catalana
Crèdits: 2 (validable per 2 crèdits per a la Capacitació o el Diploma de Mestre en Valencià)
Hores: 20
Preu:

o
o





Estudiants, desocupats: 70 €

General: 90 €
Llengua vehicular: valencià
Requisits d'accés: alumnes de la Universitat d'Alacant o qualsevol persona interessada
Requisits per a l'obtenció del diploma o certificado:
Assistència a totes les sessions
Creació d’un blog sobre el curs amb notícies sobre les intervencions, articles , enllaços, vídeos i
entrevistes

11:30-14:30 “It’s not TV; it’s HBO: el boom de la ficció televisiva. Còmic i sèries: Walking Dead i Buffy
The Vampire Slayer”. Toni Maestre i Eduard Baile (professors del departament de Filologia Catalana
de la Universitat d'Alacant)
Dimarts 15 de juliol
(Literatura digital i videoclips)
09:00-11:00 “Les novel•les hipermèdia i els sentits”. Bryan Barrachina (Professor de llengua de l’ONU,
Grup Hermeneia de recerca de literatura digital)
11:30-14:30 “El videoclip com a cruïlla de llenguatges: musical, videogràfic i publicitari”. Raúl
Rodríguez (professor departament de Comunicació i Psicologia Social de la Universitat d’Alacant).
Dimecres 16 de juliol
(Música)
09:00-11:00 “La música en català com a estratègia de normalització lingüística al País Valencià”.
Xavier Sarrià (Obrint Pas)
11:30-14:30 “Música popular contemporània i tecnologies digitals. Una aproximació teòrica”. Joan
Elies Adell (Espai Llull de la Generalitat de Catalunya)
Dijous 17 de juliol
(Còmic)
09:00-11:00 “De Tintín a la franja de Gaza: el periodisme en el còmic, de l'anècdota al reportatge”.
Jordi Canyissà (crític especialitzat i autor).
11:30-14:30 “L'altra novel•la gràfica espanyola: els primers tebeos per adults?” Antoni Guiral (crític
especialitzat , assessor editoral i autor).

Programa
Patrocinadors
Dilluns 14 de juliol
(Ficció audiovisual)
09:00-09:15. Presentació del curs.
Carles Cortés Orts, Vicerector de Cultura, Esports i Política Lingüística de la Universitat d'Alacant
Eduard Baile López, profesor del departamento de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
Antoni Maestre Brotons, profesor del departamento de Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant
09:15-11:15 “Els nous corrents del cinema català”. Joaquim Espinós (professor del departament de
Filologia Catalana de la Universitat d'Alacant)

