
 
 
 

 

 
CALL FOR PAPERS: VOLUM D’AUTORIA COL·LECTIVA 

 
Poètiques transmedials. Poesia experimental i connectivitat 

interartística en el context ibèric 
 
 

Presentació 
 En aquest volum, vinculat al projecte “LA POESIA EXPERIMENTAL CATALANA DES DE 1970. 

DINAMICITAT EN EL CAMP LITERARI: CONTACTES I CONTEXTOS” (FFI2012-34722) pretenem fomentar 

una reflexió sobre l’escriptura experimental i els seus vincles respecte a d’altres disciplines, 

artístiques i de coneixement. Ens interessa especialment atendre l’àmbit experimental com un 

marc de connexions interartístiques i interliteràries que generen espais transmedials, en els 

quals l’intercanvi de matèries, gèneres i canals de creació esdevé no només una via de 

contactes temàtics o formals sinó un espai productiu on es generen noves formes.  En concret, 

volem reflexionar sobre aquests espais transmedials des d'una perspectiva o bé teòrica o bé 

alhora teòrica i aplicada a l'àmbit ibèric i llatinoamericà i a l'època contemporània 

(especialment a partir dels anys 70). 

 Més enllà de constatar els préstecs o les influències entre disciplines així com els ha 

estudiat tradicionalment el comparatisme, el que ens interessa és analitzar específicament 

com es construeixen els llocs on es produeixen aquests intercanvis i quines són les 

especificitats dels productes que s’hi generen. Aquests productes són una matèria d’anàlisi 

que, a causa de la seva hibridesa, requereix metodologies específiques d’estudi que, més enllà 

de la tòpica associada a l’ut pictura poesis, o a les tradicions acadèmiques vinculades a l’estudi 

disciplinari de l’art o la literatura, generin eines d’aproximació als productes transmedials. 

Aquest volum pretén obrir un espai de reflexió sobre els conceptes i els mètodes associats a 

l’estudi d’aquests productes. 

 

Línies temàtiques 

1) Mètodes i conceptes: reflexions sobre l’anàlisi de les poètiques d’experimentació 

Per bé que l'estudi historiogràfic i el comentari textual han estat fins ara aproximacions 

dominants en l’estudi de la poesia experimental, l'estudi de trets com les ruptures textuals i 

les metàfores inhabituals des del punt de vista de la percepció pot generar noves maneres de 

rellegir-la que relativitzin el concepte mateix d'experimentalitat, atès que, en comptes de 

defensar l'existència d'obres experimentals i no experimentals s'al·ludiria a graus diferents de 

prototipicitat. En un nivell perceptiu, ens interessa analitzar quines possibilitats ofereix 

l'aplicació de les teories cognitives a l'estudi de la poesia i les arts experimentals. Així mateix, 

ens interessen molt especialment aquelles aproximacions que proposin una reflexió sobre els 

mètodes i els conceptes d’anàlisi interdisciplinària dels productes híbrids. 

 



2) Poeticitat i categories supragenèriques 

Des del punt de vista de la teoria dels gèneres ens interessa reflexionar sobre quin impacte 

tenen sobre el gènere poètic els discursos transmedials i les pràctiques híbrides. Quina 

viabilitat tenen les etiquetes supragenèriques com escriptura conceptual? Quines són les 

implicacions de les categories que afecten més d’un gènere a l’anàlisi del text poètic? Ens 

interessa reflexionar, per exemple, sobre com es lliguen l’escriptura i la corporeïtat o de quina 

manera la performativitat pot vincular-se a la pràctica literària. De la mateixa manera que hi 

ha qui ha parlat d’una narratologia “transmedial”, seria possible postular l’existència d’una 

poeticitat “transmedial”? 

 

3) Espais de connectivitat interartística 

En aquest tercer àmbit ens interessen els espais de connectivitat entre tradicions literàries i 

entre disciplines artístiques. Volem obrir una reflexió sobre els espais de relació interliterària 

com a llocs per a la circulació d’idees sobre poesia experimental però també com a marcs de 

mediació interartística. Resulten especialment atractives per a aquest projecte les relacions 

de la poesia experimental catalana amb altres arts i amb altres literatures de l'àmbit ibèric o 

internacional. 

 

Publicació 
L’objectiu d’aquest call for papers és la realització d’un volum que es pugui difondre en forma 

de llibre d’autoria col·lectiva en una editorial acadèmica. S’han fet diverses consultes amb 

editorials interessades que es concretaran des del moment en què es disposi d’un índex de 

propostes. La publicació seria, prioritàriament, multilingüe (en anglès, castellà i català; els 

contribuïdors que vulguin fer servir altres llengües s'han de posar en contacte amb les 

persones responsables de l'edició). En tot cas, qualsevol decisió sobre l’editorial i la llengua 

dels articles serà comunicada a les persones que hi col·laborin amb antelació suficient a la 

redacció dels treballs.  

 

Procediment i calendari 

Per fer efectiva la participació en el monogràfic cal enviar un resum de la col·laboració abans 

del dia 30 de juliol de 2013 (vegeu la fitxa a continuació). Comunicarem l’acceptació de la 

proposta abans del dia 6 de setembre. Els resums poden redactar-se en anglès, castellà i 

català. Les dates de lliurament dels articles complets es concretaran junt amb la notificació del 

lloc de publicació. Els  articles només es publicaran si acrediten els criteris de qualitat i passen 

els filtres d’avaluació que determinin la plataforma de publicació elegida i les persones que 

editam el volum. 

 

Contacte i coordinació 

Aquesta és una iniciativa del grup de recerca LiCETC (Literatura Comparada: Estudis Teòrics i 

Comparatius). Per a conèixer els propòsits i les publicacions que han sorgit del projecte, 

consultau la nostra pàgina web: http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/. 

 

Contacte: LiCETC (poetiquesderuptura@gmail.com) 

  

http://www.uib.es/depart/dfc/litecont/


CFP. Poètiques transmedials. La poesia experimental i els espais de connectivitat 
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(enviau la proposta a poetiquesderuptura@gmail.com) 

 
 
Nom:  
Correu electrònic:  

Filiació acadèmica o professional:  

 

Títol:  

 

 

RESUM DE LA PROPOSTA (màxim 300 paraules): 

 

 

 

 

 
RESUM DEL CURRÍCULUM VITAE DE L’INVESTIGADOR EN REFERÈNCIA AL PROJECTE 
(màxim 20 línies): 
 


