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V SEMINARI INTERNACIONAL D’ESTUDIS TRANSVERSALS: 

PRESENTACIÓ 

 

 

 

La Mediterrània es configura com un lloc privilegiat per a l‘intercanvi cultural, 

social i polític, com un espai on convergeixen tradicions i produccions artístiques i 

intel·lectuals. Aquest marc plural propicia com a conseqüència un hibridisme entre les 

cultures que l‘envolten pel contacte, principalment, de les tradicions àrab, amaziga, 

hispànica, catalana, italiana i francòfona. 

El punt de partida d‘aquest cinqué seminari, com a continuació dels organitzats 

en anys anteriors (―El mar com a motiu en les literatures de la Mediterrània 

occidental‖, ―D‘objecte a subjecte: la dona a través de l‘art i de la literatura en les 

cultures mediterrànies‖, ―Visions de l‘exili: literatura, pintura i gènere‖ i 

―Convergències artístiques i textuals africanes entorn del Mediterrani‖), se centra en 

l‘estudi artístic i cultural de la Mediterrània occidental des de mitjan segle XX. En 

concret, per a aquesta convocatòria, l‘interés resideix en la recepció i en la traducció 

textual, cultural, política i sociològica de les tradicions africanes en el continent 

europeu i viceversa. 

Així doncs, aquest seminari pretén abordar, d‘una banda la traducció i la 

recepció de literatura, música, cinema i altres arts i, d‘una altra, la traducció i la 

recepció de la teoria literària, del discurs polític i sociològic entre els continents que 

envolten la Mediterrània occidental. L‘objectiu final és prefigurar una anàlisi de 

temàtiques, estils, formes (pel que fa al discurs artístic) i teories sobre aquestes 

mateixes manifestacions culturals que ajuden a configurar i a comprendre les xarxes 

d‘intercanvis que s‘estableixen entre tots dos continents des de paràmetres 

multiculturals i interdisciplinaris. 
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PROGRAMA 

 

 

 

DIVENDRES 7 

Campus de Sant Vicent del Raspeig – Sala AIFOS (Facultat de Filosofia i Lletres III) 

 

 
09:00-09:30 Inauguració del seminari. Presentació del llibre Convergències artístiques africanes a 

l’entorn de la Mediterrània 

  

09:30-10:30 CONFERÈNCIA INAUGURAL: Manuel Serrat Crespo: «De l‘aprendre a l‘aprehendre: 

algunes reflexions sobre la traducció de la literatura de l‘Àfrica francòfona» 

(Modera: Dulcinea Tomás) 

  

10:30-11:15 TAULA 1: Textos africans: literatura i política 

Dulcinea Tomás Cámara (UA): «Ni África ni Europa: El anarquismo poético y 

político de Dambudzo Marechera» 

Víctor Domínguez Lucena (UA): «El discurso político postcolonial de Achille 

Mbembe» 

  

11:15-11:45 Pausa 

  

11:45-13:00 TAULA 2: Textos africans: crítica i comparatisme 

 Demetrio Fernández Muñoz (UA): «El caballero de la saharaui figura: Estudio 

intertextual de Don Quijote, el azri de la badia saharaui» 

Ivan Gisbert López (UA): «Hisham Matar: el reflex d‘una Líbia silenciosa i 

dictatorial» 

Carles Cortés Orts (UA): «La ciutat com a espai narratiu en l‘obra de Tahar Ben 

Jelloun: Barcelona i Nàpols» 

  

13:00-14:30 TAULA 3: Literatura africana a Catalunya 

Àngela Albarracin Cormont (U. Vic): «El teatre sud-africà als escenaris catalans: La 

romàntica història d’una monja, de Zakes Mda» 

Isabel Marcillas Piquer (UA): «El Hachmi i El Kadaoui: veus migrants» 

Natasha Leal Rivas (U. Napoli L‘Orientale): «El trencament de les fronteres en 

l‘escriptura de Saïd el Kadaoui» 

  

14:30-16:00 Dinar 

  

16:00-17:00 CONFERÈNCIA PLENÀRIA: Yolanda Aldón Toro: «Entre la poesía de las dos orillas 

y del presentimiento. Interdisciplinariedad y multiculturalidad» 

(Modera: Enrique Lomas) 

  

17:00-17:30 Pausa 

  

17:30-19:00 TAULA 4: La mirada europea sobre l‘Àfrica 

Elisabeth Monerris Navarro (UA): «Regard sur la femme algérienne à travers Alger, 

ville blanche et Les généraux du crépuscule de Régine Deforges» 

Enrique Lomas López (UA): «La literatura entre las dos orillas: El Marruecos de 

Sergio Barce en Sombras en sepia» 

Begonya Pozo (U. València): «Ungaretti-Sereni: poesia a l‘abisme» 

  

19:00-20:00 Inauguració de l‘exposició «La imatge traduïda» 

Presentació a càrrec d‘Estel Julià 
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DISSABTE 8 

Seu Universitària d‘Alacant (C. Ramón y Cajal, 4) – Aula Institucional 
 

 

10:00-11:00 CONFERÈNCIA PLENÀRIA: Juan Antonio Roche Cárcel: «Crisis, miedos y evasión 

social en el mito fílmico de King Kong, el gigante gorila africano» 

(Modera: Carles Cortés) 

  

11:00-11:30 Pausa 

  

11:30-13:00 TAULA 5: L‘art a l‘entorn de la Mediterrània 

Guillermina Perales: «La evolución del arte, de la escultura, hacia la abstracción, hacia 

ese diálogo con el espacio de la modernidad» 

Miquel Cruz (UA): «Antoni Miró, una mirada cap a Àfrica» 

Amador Calvo Ramon (U. Paris-Est Créteil): «El mar —Mediterrani— al recull El 

corb de Vicent Andrés Estellés: espai transfonterer, geogràfic i simbòlic, de 

navegacions, naufragis i dilucions pictòriques poètiques i autorials» 

  

13:00-14:00 TAULA RODONA: «Projecció social, literària i artística d‘Àfrica a Espanya» 

Lola Huete (periodista) 

Yolanda Aldón (poeta) 

Manuel Serrat (traductor) 

Estel Julià (poeta i investigadora) 

(Modera: Josefina Bueno) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMS 
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El teatre sud-africà als escenaris catalans: 

La romàntica història d’una monja, de Zakes Mda 

 

 

Àngela Albarracin Cormont 

Universitat de Vic 

 

angela.albarracin@uvic.cat 

 

 

 

El 26 de juny de 1998 es va estrenar en el marc del Festival Grec de Barcelona 

l‘obra de teatre La romàntica història d’una monja, de l‘autor sud-africà Zakes Mda, 

dirigida per Teresa Devant i traslladada al català per la traductora i pedagoga Carme 

Serrallonga. Considerada una de les primeres obres teatrals africanes representades a 

Catalunya, La romàntica història d’una monja reprodueix la història d‘Anna Maria, 

missionera catòlica d‘un país del sud d‘Àfrica acusada de la mort del general que va 

assassinar la seva família. El seu autor, l‘escriptor, poeta, guionista i director Zakes 

Mda, compromès sempre amb la realitat social i política del seu país i d‘altres països 

africans, reflecteix en aquesta obra l‘ambient de violència, corrupció i injustícia que 

es va viure a Sud-àfrica durant les últimes dècades del segle XX. El muntatge 

d‘aquesta obra a Catalunya va formar part d‘un projecte de l‘Associació 

d‘Investigació i Experimentació Teatral (AIET) que tenia un doble objectiu: 

homenatjar la trajectòria de Serrallonga en l‘àmbit del teatre i donar a conèixer nous 

autors d‘altres continents a l‘escena teatral catalana. 

En aquesta comunicació analitzarem, d‘una banda, el repte que va suposar per 

Teresa Devant dur a terme la direcció i el muntatge de l‘obra i, de l‘altra, la tasca de 

Carme Serrallonga en la que va ser la seva última traducció, centrant-nos en les 

estratègies traductològiques que va posar en pràctica per tal d‘acostar l‘obra de Mda 

als espectadors i espectadores del teatre en català.  
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Entre la poesía de las dos orillas y del presentimiento. 

Interdisciplinariedad y multiculturalidad 

 

 

Yolanda Aldón Toro 

 

yaldon@hotmail.es 

 

 

 

La filosofía, la música, la pintura, la poesía como sistema de búsqueda del que 

resulte una combinación de métodos, instrumentos, teorías y fórmulas 

interdisciplinares. Un recorrido desde el siglo VIII hasta la expulsión de los moriscos. 

Retomando ese avance alcanzado por la cultura andalusí, con el reconocimiento de 

ese carácter que persiste entrambas orillas, se presenta una nueva fórmula de creación 

literaria hasta ahora no clasificada. Esa apuesta por la multiculturalidad e 

interdisciplinariedad en la poesía del presentimiento, donde el occidental, impregnado 

de tradición cultural andalusí y retornando a su espacio, de un modo innato, piensa, 

siente y por ende crea como autor marroquí. 

Ahora sí, se ha producido una fusión naturalizada, la relación quiasmática del 

autor español que escribe en lengua española y marroquí con el autor marroquí que 

compone su obra en español. 
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El mar —Mediterrani— al recull El corb de Vicent Andrés Estellés: espai 

transfonterer, geogràfic i simbòlic, de navegacions, naufragis i dilucions 

pictòriques poètiques i autorials 

 

 

Amador Calvo Ramon 

Université Paris-Est Créteil-Paris XII 

 

amador.calvo@voila.fr 

 

 

 

Al recull El corb, Vicent Andrés Estellés utilitza el motiu del Mediterrani com a 

espai no tan sols geogràfic, sinó com a lloc simbòlic i textual on les fronteres 

temporals i espacials s‘esborren. La poesia catalana (d‘Estellés i de Rosselló Porcell) 

entra en contacte –textualment o simbòlica–, amb la poesia dels poetes francesos del 

segle XIX (Baudelaire, Rimbaud, Apollinaire) i del XX (Paul Éluard). A més a més, 

com al recull Antibes, el Mediterrani és el lloc privilegiat d‘encontres transversals 

entre la pintura de Picasso i la poesia d‘Éluard, que Estellés convoca en les aigües 

fluctuants del seu text poètic. Com si estigueren subjectes a la variabilitat d‘unes 

navegacions al voltant de les Illes, espai poètic de Rosselló Porcell, totes aquestes 

autoritats anomenades governen el vaixell de la ficció poètica, apareixen i 

desapareixen darrere d‘una ona o naufraguen definitivament en un mar, que és al 

capdavall el Mare Nostrum. 
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La ciutat com a espai narratiu en l’obra de Tahar Ben Jelloun: 

Barcelona i Nàpols 

 

Carles Cortés Orts 

Universitat d’Alacant 

 

carles.cortes@ua.es 

 

 
La ciutat per a aquell qui passa sense entrar-hi és una i una 

altra per a aquell qui és presoner d‘ella i no en surt; una és 
la ciutat a la qual s‘arriba la primera vegada, una altra la 

que es deia per no tornar-hi: cadascuna mereix un nom 

diferent (Italo Calvino, Les ciutats invisibles, pàg. 37) 

 

 

Una bona mostra de la interrelació entre les cultures de la Mediterrània és la 

utilització d‘espais narratius procedents d‘altres zones per part dels escriptors 

magrebins. Aquest és el cas del marroquí Tahar Ben Jelloun qui ha fet servir en 

diverses ocasions ciutats com Nàpols i Barcelona a l‘hora de situar el marc referencial 

de les seues novel·les. Una realitat distinta a la de procedència dels seus 

protagonistes, procedents de ciutats marroquines, com Tànger o Marràqueix, que 

desenvolupen una part de la seua vida en unes ciutats que no els són completament 

alienes. Un joc de contrastos espacials a través del qual l‘autor aconsegueix definir la 

trajectòria vital de cada personatge. 

Així, la nostra anàlisi tindrà en compte llibres com L’ange aveugle (1992), 

L’auberge des pauvres (2000) o Partir (2005) on Nàpols i Barcelona esdevenen un 

espai de referència distint al lloc de procedència dels personatges principals de les 

històries plantejades. En el nostre estudi, entenem aquest ús creuat d‘espais narratius 

com una mostra més de l‘interés mutu entre les cultures mediterrànies de les dues 

ribes. Diversos factors culturals com són la proximitat i el fet de compartir un espai 

geogràfic comú (el vessant occidental de la mar Mediterrània) poden ser bàsics a 

l‘hora d‘entendre l‘interés observat per un autor com Tahar Ben Jelloun. Un factor 

reforçat amb l‘interés que la seua obra, a través de les nombroses traduccions, té per 

als mercats lectors d‘aquestes respectives cultures. En el cas de la cultura catalana, 

aquesta recepció és especialment remarcable, tot tenint en compte la pràctica totalitat 

d‘obres de Ben Jelloun traduïdes a aquesta llengua.
1
 

                                                 
1
 En un estudi recent fem una anàlisi d‘aquesta recepció a través de l‘obra d‘altres autors catalans i del 

ressò que ha tingut la prosa de Ben Jelloun en els mitjans de comunicació actuals (Bueno / Cortés, «La 

recepció catalana dels textos magrebins francòfons actuals», XIV Col·loqui Internacional de Llengua i 

Literatura Catalanes, Budapest, setembre 2006). 
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L‘ús de les ciutats com a referent espacial literari és un element que caracteritza 

bona part de la narrativa contemporània. En el cas de Tahar Ben Jelloun és un fet 

habitual la localització d‘històries en ciutats marroquines, tot i que en novel·les com 

en les esmentades, a través d‘un viatge —provocat sovint per la necessitat personal de 

fugir del lloc de procedència—, l‘opció per altres ciutats de la Mediterrània serveix 

com a contrapunt descriptiu del medi tancat on es mouen els personatges. Amb la 

intenció d‘analitzar la influència que els nous espais tenen en les novel·les de Ben 

Jelloun, tindrem en compte els paràmetres teòrics de l‘ús de la ciutat com a referent 

espacial en la construcció del relat. És evident que la ciutat ha estat durant la literatura 

europea del segle XX el topoi més emprat, d‘ençà de la importància social i 

econòmica que aquesta forma de concentració humana ha assolit a partir de la 

revolució industrial.
2
 La literatura del segle XX, concretament els textos en prosa, ha 

marcat decididament aquest tomb per la preferència de la ciutat com el marc de 

referència i de desenvolupament dels seus personatges. La ciutat és el macroespai, 

contraposat a l‘altre macroespai constituït pel camp, on se situen bona part dels fets i 

actuen els personatges de la narrativa en prosa contemporània. Estem d‘acord, per 

tant, en les paraules del teòric Lluís Duch, en l‘estudi Llums i ombres de la ciutat 

(2000), que postula «la importància decisiva de la novel·la moderna en la història 

europea d‘aquests dos darrers segles [...] del segle XVI ençà fins al segle XX, la 

història d‘Europa com a ciutat constitueix una sola cosa amb l‘afirmació de la seva 

novel·lística» (Duch 2000, 396-397). Nàpols i Barcelona, per la seua especial 

localització marítima, esdevenen models emblemàtics per a les obres analitzades.  

La nostra comunicació és fruit de la nostra participació en els projectes 

d‘investigació I+D atorgat per la Generalitat Valenciana «Traducció i 

multiculturalisme: rescriptures magribines en la cultura mediterrània» i per la 

Universitat d‘Alacant «Estudis transversals: la creació i la recepció en les literatures i 

altres arts de la Mediterrània Occidental». 

  

                                                 
2
 Per veure la importància de les transformacions de les ciutats en el panorama social, econòmic i 

cultural, hem tingut en compte, entre altres referències sobre el tema, el capítol «Transformaciones 

socioeconómicas y cambios en el modelo de ciudad», dins de José Estébanez, Las ciudades. 

Morfología y estructura (1991, 56-74). 
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Antoni Miró, una mirada cap a Àfrica 

 

 

Miquel Cruz 

Universitat d’Alacant 

 

mickfilo@hotmail.com 

 

 

 

El pintor alcoià Antoni Miró (1944) ha experimentat a través del seu pinzell 

amb les situacions més desfavorides de la societat. Les seues obres emanen un 

missatge de crítica i rebel·lia contra un món globalitzat i una llavor de realitat 

interpretada, de denúncia de la desigualtat humana i dels qui la fomenten. Així doncs, 

Àfrica esdevé el pròxim país de destí del pintor. Des del fort arrelament cultural al 

País Valencià i als seus escriptors trau el cap a la Mediterrània i crida perquè el món 

sencer s‘assabente que existeix la fam, la destrucció, l‘opressió de persones i països 

que també formen part de la realitat humana. 

Aquesta visió no és una novetat per al l‘artista, cal recordar com a precedents 

les sèries: «Realitats», « L‘Home», «l‘Amèrica Negra», «l‘Home avui» o «El Dòlar», 

aquestes van pertànyer a un període de gran fecunditat creativa on l‘artista 

incorporava i reformulava les tendències plàstiques de l‘avantguarda. Ara, amb les 

imatges d‘ aquest continent oblidat amplia fronteres per arribar a totes les persones 

que encara confien en el bé dels pobles del món:  

[...] La gent sap llegir la pintura, l‘entén. Trobes infinitat de persones que no comprendrien una 

paraula, i en canvi entenen l‘essencial del que tu estàs intentant transmetre. En qualsevol país on 

la seua cultura no té res a veure amb la nostra, la gent interpreta el mateix. I això sí que et fa 

pensar, de vegades, que estàs expressant-te amb un llenguatge universal. (MIRÓ: 2008, 25). 

 

L‘objectiu que percacem amb aquest estudi és abordar el discurs artístic 

d‘Antoni Miró per tal d‘establir-ne relacions amb la cultura, els costums i les 

preocupacions d‘una societat assolida per la segregació del seu antagonista: el primer 

món. 
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El discurso político postcolonial de Achille Mbembe 

 

 

Víctor Domínguez Lucena 

Universitat d’Alacant 

 

vd.dominguez@ua.es 

 

 

 

Mucho se ha escrito sobre el presente y el futuro del continente africano y, sin 

embargo, el discurso político surgido de estos propios países sigue siendo un gran 

desconocido en Europa. De ahí el interés de presentar las reflexiones realizadas por el 

profesor camerunés Achille Mbembe, quien, rechazando los discursos habituales que 

con demasiada tendencia caían en el «afro-pesimismo», el africanismo o el «afro-

centrismo», tratar de analizar en sus ensayos, bajo la denominación de «postcolonia» 

la situación de su continente recuperando el concepto de «ética del próximo» y 

tratando de superar el hoy estéril debate entre colonizado y colonizador. 

Una mirada africana sobre África que huye de paternalismos y que reclama la 

responsabilidad y el derecho de que el destino de la África postcolonial no dependa 

del otro, no se construya contra nadie, sino que sea elaborado por sus propios 

habitantes, en un ejercicio de empoderamiento absolutamente necesario para poder 

encarar el futuro y el desarrollo de estos países en las próximas décadas. 
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El caballero de la saharaui figura: 

Estudio intertextual de Don Quijote, el azri de la badia saharaui 

 

 

Demetrio Fernández Muñoz 

Universitat d’Alacant 

 

dfm10@alu.ua.es 

 

 

 

El libro Don Quijote, el azri de la badia saharaui es una colección de textos 

tanto en prosa como en verso, y tanto de ficción como de no ficción, de autores de la 

conocida «Generación de la amistad». Con ella se ha pretendido hacer un homenaje al 

Quijote por tratarse del símbolo literario más exponencial de la cultura española, de 

manera que se reivindique el legado hispánico de la cultura saharaui y se construya así 

una de las facetas inexorables de la identidad del Sahara Occidental y un tanto 

olvidadas por la identidad de lo hispánico que centra su foco en la península e 

Hispanoamérica.  

En nuestra comunicación trataremos de establecer cómo se produce esa 

intertextualidad entre el texto cervantino y el Don Quijote saharaui, qué rasgos del 

personaje, qué argumentos de la obra son los más valorados (y necesitados) por la 

Generación de la amistad para investirse como herederos de la cultura hispánica. 
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Hisham Matar: el reflex d’una Líbia silenciosa i dictatorial 

 

 

Ivan Gisbert López 

Universitat d’Alacant 

 

hivanet@hotmail.com 

 

 

 

Les aigües del Mediterrani banyen les costes d‘un país africà que ha patit un 

retrocés cultural brutal durant un munt d‘anys: Líbia. El tancament despietat que 

Gadafi ha sotmès al seu poble ha esdevingut un procés cruel que imposava el silenci i 

les amenaces com a estendards de la seua dictadura. Potser per aquesta raó, accedir a 

l‘anàlisi d‘escriptors i artistes d‘aquest territori esdevé una cursa plena d‘entrebancs. 

No obstant això, la irrupció de l‘escriptor Hisham Matar dins el panorama literari 

actual, representa una fragància fresca caracteritzada per una descripció realista, 

despullada i crua de l‘horror totalitarista a Trípoli, en les darreries dels anys 70. 

Amb obres com Solo en el mundo (2007) i Historia de una desaparición (2011), 

l‘escriptor libi, resident a Londres, tracta d‘apropar-nos, sense cap censura, al 

reviscolament urgent que necessita el país immers actualment en un panorama 

devastador, però alliberat de les urpes d‘un tirà que atemoria assíduament els seus 

habitants. Amb aquesta intenció, Matar aprofundeix en el tarannà dels seus paisans i 

descriu esdeveniments atroços del règim vigent en la seua infantesa caracteritzat per 

una manca de llibertat amarga. Una obra de caire més autobiogràfica, i l‘altra, 

impregnada d‘una voluntat de denúncia, fan que els seus escrits hagen estat 

guardonats amb premis de renom internacional i, a banda, que col·legues de professió 

de totes bandes, com J. M. Coetzee o Nadeem Aslam, elogien l‘atreviment i el paper 

de divulgador nacional d‘una Líbia que l‘enorgulleix completament. 
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La imatge traduïda 

(Esbossos per a una exposició de quadres) 
 

 

Estel Julià (Estrella Correcher) 

Universitat Politècnica de València 

 

escorju@upvnet.upv.es 

 

 

 

La imatge traduïda és el títol d‘una exposició plantejada com a continuació del 

treball d‘investigació desenvolupat en 2010 per Estel Julià al voltant de l‘obra 

pictòrica d‘Enric Alfons. El fruit d‘aquell esforç primigeni es podria resumir en el seu 

conjunt a la traducció de la imatge pictòrica al text poètic que es va materialitzar en 

2012 en forma de llibre amb la exigència de dur a terme un correlat, encara que 

artificial, totalment necessari per fer palès un discurs sociològic. 

El joc lingüístic amb el títol d‘una peça musical de Modest Mussorgsky i el que 

és l‘origen d‘una creació pictòrica il·lustra el títol d‘aquesta comunicació que 

examina des de la teoria, fins a la part tècnica, cadascuna de les circumstàncies que 

envolten el muntatge d‘una exposició de quadres. Presentades en forma de esbossos 

sobre el paper, ordenades per títol i data, a imitació d‘un dietari textual, tot i que la 

imatge torna a ser traduïda en text, aquest conjunt de fragments no renuncien a 

l‘esperit observador de la proposta pictòrica d‘Enric Alfons sobre l‘Àfrica i l‘Orient.  
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El trencament de les fronteres en l’escriptura de Saïd el Kadaoui 

 

 

Natasha Leal Rivas 

Università degli Studi di Napoli L’Orientale 

 

nlrivas@hotmail.com 

 

 
 «Es decir, somos algo cambiante y algo permanente. 

Somos algo esencialmente misterioso. 
¿Qué sería de cada uno de nosotros sin su memoria? 

Es una memoria que en buena parte 

está hecha del ruido pero que es esencial (...) 
Ése es el problema que nunca podremos resolver: 

el problema de la identidad cambiante». 

Jorge Luis Borges, Borges oral. 

 

 

La publicació cada cop més freqüent d‘antologies d‘autors de «frontera» ja des 

de mitjans del 2000 i, sobretot, la tasca visible que des de fa dos anys realitza el portal 

de literatura africana de la Cervantes Virtual, en son mostra de l‘interès per explorar 

la literatura de «escriptors migrants (d‘origen africà)» a Espanya. Fet a banda que 

aquest tipus de narrativa tinga ja una arrelada tradició en altres països europeus com 

França, Holanda o Bèlgica, és evident que les dificultats definitòries que ocasionen els 

moviments transnacionals s‘estenguen inevitablement a les classificacions literàries. 

El fet que hi haja un nombre creixent d‘autors que pertanyen a dos o més països 

qüestiona la tradicional tendència d‘emmarcar els estudis literaris i la historiografia 

literària en contextos nacionals. Aquesta «nova» realitat requereix la tasca d‘avaluar 

les particularitats temàtiques i formals de la literatura «migratòria» respecte a una 

literatura «no migratòria». Es fa necessari, doncs, aprofundir noves direccions en 

l‘estudi de la literatura des d‘àmbits cada vegada més interdisciplinaris, que creuen 

mirades des de punts dissonants i revelin, per tant, construccions sobre l‘un i l‘altre, 

que avui dia puguen qüestionar les limitacions dels models teòrics i conceptuals 

establerts. 

Amb una selecció àmplia de fonts teòriques i crítiques, i des del mètode 

comparatiu, aquest treball pretén fer una anàlisi en contrapunt que mostri les 

estratègies de la producció i reproducció d‘imatges creuades de «l‘altre», des de les 

dues ribes de la frontera hispano-europea, i en el nostre cas, marroquina. A través de 

la imagologia (desenvolupada per Jean-Marc Moura, entre d‘altres) i la crítica 

postcolonial podem analitzar el discurs literari des de l‘eix d‘una estreta relació entre 

el text i la societat en què s‘ha produït i ha estat rebut. Els diferents models teòrics 
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com el pensament nòmada, la literatura de frontera, literatura híbrida, literatura del 

món, etc, emergeixen com a conseqüència dels grans moviments transnacionals i 

transculturals que, sens dubte, interfereixen en els límits i limitacions nacionals. 

Saïd el Kadaoui ens ofereix una obra paradigmàtica, Límites y fronteras, on 

proposa fer dialogar obertament totes aquestes tendències teòrico-literàries, en estreta 

relació amb la migració. L‘objecte d‘aquest estudi serà el discurs literari d‘aquesta 

obra, atenent a la naturalesa textual del mateix, però també al seu funcionament social 

i ideològic, com a discurs implicat en la construcció dels imaginaris socials, és a dir, 

de les «imagemes» (Joep Leerssen) dels personatges migrants representats. En Ismaïl, 

protagonista d‘aquesta novel·la, es recullen testimonis literaris de la migració que, de 

manera directa i penetrant, apareixen en temes com la percepció de lloc, els sentit de 

desplaçament i transformació, el concepte de comunitat dissolta i creada, l‘explotació, 

la nostàlgia, el retorn, les relacions i ruptures de família, l‘auto-negació i auto-

descobriment, entre molts altres. 

Límites y fronteras s‘obre, de forma reveladora, a les relacions profundes que 

s‘estableixen entra les persones i el lloc, la importància del territori i la possessió de 

múltiples identitats, sens oblidar les discordances que ocasionen les experiències 

migratòries en la vida de l‘individu i la societat. Però l‘autor va més enllà, revelant-

nos la «natura vera» de la seua obra: el valor de la literatura, sobretot, de l‘escriptura 

literària com a procés catàrtic, on l‘ambivalència, el dolor i la riquesa que 

caracteritzen l‘experiència migratòria la nodreixen. La literatura, doncs, que 

transforma el lloc on habita el migrant i que permet, en paraules de Paul White, una 

visibilitat auto-construïda que ajuda al nostre protagonista, a inscriure‘s dins 

l‘existència pública. 
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La literatura entre las dos orillas: 

El Marruecos de Sergio Barce en Sombras en sepia 

 

 

Enrique Lomas López 

Universitatd’Alacant 

 

enrique.lomas@ua.es 

 

 

 

El interés de la literatura en español por el Magreb habría que buscarlo ya desde 

su propio surgimiento en la Edad Media. La mirada hacia el otro ha variado 

sustancialmente desde entonces, partiendo desde la confrontación socio-religiosa, 

pasando por la exotización del Magreb y llegando a la apropiación del territorio por la 

literatura colonial. En la actualidad, la visión del Magreb por parte de escritores 

transfronterizos abandona los rasgos exotizantes señalados por Edward Saïd para 

detenerse en la puesta en valor de una sociedad y de un territorio sentido como propio 

por los autores. 

En nuestra comunicación, nos centraremos en el estudio de la huella de 

Marruecos en la novela Sombras en sepia (2006), Premio de Novela Tres Culturas 

(Murcia), del escritor larachense-malagueño Sergio Barce. La búsqueda personal, la 

migración, el reencuentro y los juegos temporales permiten a Abel, el protagonista, 

presentar un país en permanente cambio y cuyas fronteras culturales con España están 

diluidas. Así, estos elementos nos servirán para analizar la reescritura del Marruecos 

literario en un marco híbrido y transfronterizo, a medio camino entre Europa y África. 
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El Hachmi i El Kadaoui: veus migrants 

 

 

Isabel Marcillas Piquer 

Universitatd’Alacant 

 

isabel.marcillas@ua.es 

 

 

 

Dues veus migrants m‘han cridat l‘atenció. La de Najat El Hachmi, coneguda 

especialment per L’últim patriarca, premi Ramon Llull de l‘any 2008, i la de Saïd El 

Kadaoui, l‘obra del qual no vaig conéixer de forma mediàtica, sinó a través de les 

activitats culturals universitàries. La meua comunicació recollirà la necessitat 

d‘ambdós autors de contar el sentiment d‘aquell que se sap migrant, culturalment i 

identitàriament escindit. Tant l‘un com l‘altre, prendran els fills com a destinataris de 

les seues reflexions. El Kadaoui ho farà a través de Cartes al meu fill. Un català de 

soca-rel, gairebé (2011), en tant que El Hachmi, el 2004 ja confessava al seu fill Jo 

també sóc catalana. La procedència marroquina d‘ambdós i la consciència de formar 

part d‘una realitat nova, que deixa enrere cultura, llengua i tradicions dels 

avantpassats, desperta en ells la necessitat de preservar les arrels mitjançant el  

testimoniatge escrit als fills com a hereus d‘un patrimoni cultural que troba l‘origen  

en l‘orient i el futur en l‘occident. 
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Regard sur la femme algérienne à travers Alger, ville blanche et Les généraux du 

crépuscule de Régine Deforges 
 

 

Elisabeth Monerris Navarro 

Universitat d’Alacant 

 

elimnav@gmail.com 

 

 

 

Alger, ville blanche (2001) et Les Généraux du crépuscule (2003) sont le 

huitième et neuvième volume de la série de romans de fiction historique connue sous 

le nom du premier roman de celle-ci La Bicyclette bleue
3
 de l‘auteur Régine Deforges. 

À travers Alger, ville blanche et Les Généraux du crépuscule l‘écrivaine nous plonge 

en pleine guerre d‘Algérie. C‘est à l‘aide de ses deux personnages principaux, Léa et 

François, que Deforges nous fera comprendre cet épisode sombre de l‘histoire. La 

guerre d‘Algérie demeure encore de nos jours comme étant l‘un des passages les plus 

douloureux de l‘histoire de France, supposant par conséquent la perte définitive de 

son empire coloniale en Afrique. 

Contrairement à notre étude précédente présentée lors du séminaire du GET de 

l‘année dernière, nous centrerons à présent notre sujet autour de la femme algérienne 

à travers les deux romans cités antérieurement. Ainsi, nous aborderons dans un 

premier temps la présence de la femme algérienne au sein du conflit algérien. Dans un 

deuxième temps, nous verrons le rôle celles-ci tant dans la société comme dans le 

contexte historique de l‘époque. Finalement, dans un troisième et dernier temps nous 

nous demanderons si à travers ce huitième et neuvième volume de la série de La 

bicyclette bleue, il ne faudrait pas voir également une volonté de rendre visible ces 

femmes souvent invisibilisées et par là même leur rendre hommage. 

  

                                                 
3
 La série de La Bicyclette bleue se compose de dix volumes qui sont : La Bicyclette bleue (1983), 101, 

avenue Henri-Martin (1983), Le diable en rit encore (1993), Noir tango (1991), Rue de la soie (1994), 

La dernière colline (1996), Cuba libre ! (1999), Alger, ville blanche (2001), Les Généraux du 

crépuscule (2003), Et quand viendra la fin du voyage (2007). 
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La evolución del arte, de la escultura, hacia la abstracción, hacia ese diálogo con 

el espacio de la modernidad 

 

 

Guillermina Perales 

 

guillerminaperales@gmail.com 

 

 

 

La influencia del arte antiguo africano en la concepción artística de Europa, en 

la primera mitad del siglo XX. Su repercusión en la ruptura de la escultura con la 

tradición académica neoclásica, con la hegemonía del desnudo femenino como icono 

de un arte mediterráneo. El camino hacia la abstracción, hacia el diálogo con el 

espacio de la modernidad. 

La búsqueda de renovación del artista dentro de su propia tradición, occidental, 

renacentista: Auguste Rodin y Arístides Maillol. Precedentes y seguidores de estas 

dos diferentes concepciones artísticas escultóricas, inscritas en la figuración. 

La recepción de las figuras ancestrales y los tótem procedentes de África 

ocasiona la revisión del concepto de arte, de la forma y del proceso de creación, desde 

otra perspectiva y con otros instrumentos diferentes a los que aportaba la tradición 

occidental. Su influencia en el arte contemporáneo, en la evolución hacia la 

abstracción y otras concepciones de la forma y del espacio artístico. 

El Cubismo: la destrucción-construcción de la forma. Fragmentación, 

surrealismo, el dominio de la figuración en el cubismo. El collage, el objeto, la 

abstracción. Picasso y la cultura mediterránea. 

El concepto: la importancia del concepto más allá de la forma: Picasso frente a 

Duchamp. Duchamp como consecuencia de Picasso. 
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Ungaretti-Sereni: poesia a l’abisme 

 

 

Begonya Pozo 

Universitat de València 

 

begona.pozo@uv.es 

 

 

 

La poesia italiana del segle XX és travessada per nombroses línies temàtiques i 

formals, però atesa l‘experiència tràgica i determinant de les dues guerres mundials 

per la història, la literatura i les arts contemporànies europees, hi ha una perspectiva 

ben interessant: la geografia del dolor. Aquesta és recorreguda de forma notòria per 

dos grans poetes: Giuseppe Ungareti (Alessandria d‘Egipte 1888 – Milà 1970) i 

Vittorio Sereni (Luino 1913 – Milà 1983). El primer, nascut a Àfrica, va intervenir 

directament a la I Guerra Mundial com a soldat a les trinxeres del Carso (zona de 

frontera entre Itàlia i Iugoslàvia, actualment pertany a Eslovènia); el segon va patir en 

la seua pell (presoner al nord d‘Àfrica) la crua realitat de la II Guerra Mundial. Fruit 

d‘aquestes experiències extremes són dues de les seues obres més significatives: 

Allegria (1942) i Diario di Algeria (1947). 

Ungaretti publica la versió definitiva l‘any 1942, però havia donat a la impremta 

amb anterioritat diversos reculls de poemes on hi havia nombroses poesies que 

aprofundien el «sentiment del dolor» aparegut de forma ben pregona, directa i quasi 

sense filtre literari als textos datats durant l‘any 1914. Sereni, també immers en el seu 

propi procés a l‘abisme publica l‘any 1947 l‘experiència vital (ficcionalitzada) de la 

presó sense haver arribat mai a xafar cap territori en lluita (fou fet presoner a Sicília i 

alliberat a Algèria en acabar el conflicte bèl·lic). La nostra proposta és doncs travessar 

els territoris del dolor i de la pèrdua des dels poemes d‘aquests dos grans autors per 

establir les convergències i divergències literàries de les seues veus al llarg de la 

poesia italiana del s. XX. 
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Crisis, miedos y evasión social en el mito fílmico de King Kong, el gigante gorila 

africano 
 

 

Juan Antonio Roche Cárcel 

Universitat d’Alacant 

 

ja.roche@ua.es 

 

 

 

Las tres películas norteamericanas más importantes que narran el mito de King 

Kong se enraízan en tres sucesivas crisis contemporáneas —económica, ecológica y 

de inseguridad y riesgo—: la primera versión de 1933, en el crack económico de 

1929; la segunda de 1976, en la del petróleo de 1973; y, la tercera del 2005, en el 

atentado de las Torres Gemelas del 11 de septiembre del 2001. Estas crisis se 

vinculan, a su vez, con las particulares manifestaciones de terror que cada una genera 

—internas y externas, imaginarias y reales y fílmicas y sociales—, de modo que el 

miedo y la crisis se fusionan, icónica y simbólicamente, conformando el fundamento 

del argumento narrativo y de la estructura fílmica. Por otra parte, la pareja emotiva-

motivacional, crisis-miedo, origina toda una serie de efectos psicológicos que 

provocan, en último extremo, el deseo de evasión social que, en las películas de King-

Kong, se manifiesta de tres maneras básicas: el «terror a la Historia» y su 

correspondiente «refugio en la Naturaleza» —y en el cine—; el sentimiento de 

«nostalgia por el origen»; y la intensificación del pánico irracional al «otro», en este 

caso el miedo masculino a la mujer. Estas tres estrategias tratan de solventar, a su 

manera, el problema de la crisis y superar sus miedos. 

Esta asociación de la crisis con el miedo y la evasión social, en mi opinión, 

permite trenzar un hilo interpretativo coherente que no solo une las tres versiones 

entre sí sino también a éstas con su tiempo, con el devenir del siglo XX y de los 

principios del XXI. Desvela un tipo de sociedad que evoluciona desde el carácter 

industrial —manifestado en la primera película de King-Kong— a otro marcado por 

la digitalización —presente en la tercera— y desde una sociedad que podría 

denominarse moderna —en el primer film— hasta otra hipermoderna —en el segundo 

y, sobre todo, en el tercero—.  
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De l’aprendre a l’aprehendre: algunes reflexions sobre la traducció de la 

literatura de l’Àfrica francòfona 

 

 

Manuel Serrat Crespo 

 

mserrat@ono.com 

 

 

 

La utilització literària de la llengua francesa a l‘Àfrica subsahariana, des que es 

va imposar el règim colonial fins als nostres dies, ha seguit un suggerent recorregut 

que es pot desglossar, a grans trets, en tres etapes identificades per la relació que 

l‘autor manté amb l‘idioma, amb la seva eina de creació, doncs. En direm: (1) l‘època 

de la llengua esclatada, (2) la utilització de la llengua sotmesa i (3) la floració de la 

llegua alliberada. 

Cadascuna d‘aquestes èpoques té els seus autor rellevants, a les obres dels quals 

es troben les (suposades) característiques de l‘època a la qual pertanyen. 

Abocar aquests textos en una llengua diferent d‘aquella en la qual varen ésser 

concebuts és una tasca que presenta unes dificultats específiques que es poden atribuir 

al fet que es tracta, en realitat, de traduir un llunyà paradigma cultural, aliè moltes 

vegades al de la societat en la qual seran llegits. 
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Ni África ni Europa: 

El anarquismo poético y político de Dambudzo Marechera 

 

 

Dulcinea Tomás Cámara 

Universitat d’Alacant 

 

dulcinea.tomas@ua.es 

 

 
Si eres un escritor para una nación específica 

o una raza específica, entonces que te jodan.  
 

Dambudzo Marechera  

 
 

Acusado de traicionar al nacionalismo africano en un contexto en que críticos 

como los de la Troika Bolekaja y promotores del realismo social zimbabuense 

insistían respectivamente en la excepcionalidad de la literatura africana, y en la 

necesidad de autentificar la tradición africana a partir de una escritura relevante o 

intervencionista, Dambudzo Marechera, el escritor maldito, el «hereje negro», el 

«terrorista del lenguaje», admitía en el polémico artículo «The African Writer‘s 

Experience of European Literature» que «Podría escribir junto con Jorge Luis Borges, 

una tesis sobre la refutación del Tiempo mismo» (1987: 99). La vanguardia de su obra 

—que no conoció una respuesta amable ni comprensiva; de hecho su novela Black 

Sunlight fue censurada con cargos de «euromodernismo» en 1980— no acoge 

espacios para dicotomías, ni esencialismos, ni una visión ordenada del universo vital y 

poético. 

En esta ponencia, intentaremos acercarnos a la obra y al pensamiento de un 

autor vanguardista, complejo, marginal(izado) y transgresor cuyo concepto de novela 

«menipea» descartaba la posibilidad de una novela europea o africana. 

Tremendamente bajtiniano, comprendió que sólo a partir de la subversión de la esfera 

de las culturas oficiales y autoritarias, el escritor podría aproximarse a una verdadera 

subversión social y política, pero sobre todo estética. 
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CRITERIS D’EDICIÓ 

 

 

 

 

- Llargària: 10-12 fulls DIN A4 

 

- Lletra: 

- Cos 12 (Times New Roman) 

- Espai 1.5 

- Alineació justificada 

- Marges superior i inferior 2,5 cm. 

- Marges a dreta i esquerra 3 cm. 

 

- Sistema de notació: autor-data en el cos del text (COGNOM, any: pàgina). Notes 

a peu de pàgina només per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del text. 

Procureu que les notes vagen després dels signes de puntuació. 

 

- Les citacions textuals inferiors a les tres línies hauran d’incorporar-se dins el 

text. Si són superiors aniran en text independent, amb un cos de lletra 10, espai 1 i 

sagnades a 1 cm. 

 

- S’utilitzaran les cometes baixes («») en lloc de les cometes altes (―‖). Si fóra 

necessària la combinació de cometes, es farà en ordre jeràrquic (« ― ‗ ‗ ‖ ») 

 

- Bibliografia final amb sagnia francesa. 

 

- El text s’estructurarà en paràgrafs amb sagnia d’1 centímetre i no es deixarà 

espai entre els paràgrafs. 

 

- Citacions bibliogràfiques: 

 

LLIBRES 

COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d‘edició, Editorial (Col·lecció) (si 

escau: sense cometes), pàgina (si escau) 

 

Exemples 

TORRES RIBELLES, F. (1999): Diccionari nàutic i marítim, Barcelona, Ed. 62 

FERRANDO, A. (ed.) (1990): La llengua als mitjans de comunicació, València, 

Institut de Filologia Valenciana — Universitat de València, p. 25 

 

ARTICLES 

COGNOMS, Nom (any): «Títol de l‘article», en Títol del llibre, Lloc d‘Edició, 

Editorial, pàgina (si escau) 

COGNOMS, Nom (any): «Títol de l‘article», Títol de la revista, núm. (època de 

l‘any), pàgina (si escau) 

COGNOMS, Nom (any): «Títol de l‘article», Títol de la publicació periòdica, 

núm. (dia-mes-any), pàgina (si escau) 
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Exemples 

CASALS, Glòria (1984): «La literatura de l‘exili», en Història de la literatura 

catalana, Barcelona, Ed. Orbis — Ed. 62, p. 21-32 

COLOMINA, Jordi (1985): «Els parlars de la Marina Baixa», La Rella, 4 

(primavera, 1985) 

CÒNSUL, Isidor (1992): «La història d‘un desamor», Avui (11-04-1992) 

 

PÀGINES WEB 

COGNOM, Nom (any d‘actualització): «Títol», en Nom del web. <URL> 

(Consultat el dia-mes-any) 

 

Exemple 

SALVADOR, V. (1999): «Vicent Andrés Estellés», en LletrA, la literatura 

catalana a internet. <http://lletra.uoc.edu/ca/autor/vicent-andres-estelles> 

(Consultat el 20-02-2013) 

 

MATERIALS AUDIOVISUALS 

Cognom, Nom (any): Títol, Lloc d‘edició, Editorial [tipus de material] 

 

Exemple 

VILLARONGA, A. (2010): Pa negre, Barcelona, Cameo [DVD] 


