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TRANSFORMACIONS: LITERATURA I CANVI SOCIOCULTURAL  
DELS ANYS SETANTA ENÇÀ 

 
Palma, 1-3 de juliol de 2009 

LiCETCT, Universitat de les Illes Balears 
 

Convocatòria de comunicacions 
(Primera circular) 

 
 
 
 
Objectius del congrés: 
 
La literatura dels segles XX-XXI ha reeditat en nombroses ocasions el debat entre tradició i transformació. En 
el context català, a partir dels anys setanta, aquest diàleg s’ha materialitzat en les tensions entre llenguatges 
estètics, actituds intel·lectuals i programes culturals. Hi trobam, així, polaritzats i simultanis, realisme i 
textualisme, figuració i art conceptual, irracionalisme i escriptura de l’experiència, compromís identitari i 
investigació artística, teatre de text i teatre-espectacle, projectes culturals de resistència i projectes 
d’experimentació, política de partit i política de moviments socials.  
 
El propòsit del congrés, organitzat pel grup de recerca LiCETCT, és oferir un espai obert de reflexió sobre 
fenòmens que il·lustrin la interacció entre la literatura i els processos de canvi sociocultural. D’aquesta 
manera, la convocatòria pretén complementar l’esfera de la trobada Poètiques de ruptura: teoria i 
pràctica del textualisme, promoguda per LiCETCT a finals de 2007, i expandir-la a l’àmbit dels discursos 
socials i culturals. 
 
El col·loqui es vincula al projecte “Teoria i pràctica de la narrativa experimental catalana (1970-1985): anàlisi 
i estudi contextual” (MEC, HUM2006-06108, 2006-2009).  
 
Propostes de comunicació: 
 
S'accepten propostes de comunicació entorn de les àrees temàtiques següents: 
 
1. Aproximacions crítiques: els nous llenguatges dels estudis literaris 
2. Societat, política i cultura de la Transició: les noves formes de gestió i mobilització en l'espai públic  
3. Literatura, art i experimentació en la literatura catalana dels anys setanta ençà: conceptualismes, 
performances i noves formes d’expressió 
4. Espais comparatius: literatures, contactes literaris i processos de transformació 
5. Els llenguatges estètics de la contemporaneïtat en la literatura catalana 
 
Cal que envieu un resum de 250 paraules, aproximadament, a poetiquesderuptura@gmail.com abans del dia 
1 d’abril de 2009 indicant a quina àrea temàtica s’inscriu la comunicació. Les propostes seran avaluades pel 
comitè científic i la seva acceptació comunicada durant la darrera setmana d’abril. Està prevista l'edició de 
les actes del col·loqui, on s'inclouran només aquelles comunicacions que el comitè científic accepti per a la 
publicació i que compleixin els següents requisits: 
• Adequació a les àrees temàtiques del col·loqui. 
• Adequació a les normes de publicació. 
• Presentació dins els terminis establerts. 

 
El temps d’exposició per a cada comunicació serà de 25 minuts. La llengua oficial del congrés és el català. 
Així mateix, s'acceptaran comunicacions en anglès, castellà, francès i portuguès. 
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Inscripció: 
 
A la segona circular es detallarà el procés d’inscripció. 
 
Organització: 
 
• Grup de recerca sobre literatura contemporània: estudis teòrics i comparatius sobre la textualitat 

(LiCETCT) 
• Àrea de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. Departament de Filologia Catalana i Lingüística 

General (Universitat de les Illes Balears) 
 
Contacte: 
 
Mercè Picornell: m.picornell@uib.cat 
Margalida Pons: margalida.pons@uib.cat 
Josep Antoni Reynés: poetiquesderuptura@gmail.com 
 
Per a més informació podeu consultar la pàgina web del congrés:  
www.uib.cat/catedra/camv/denc/transformacions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


