
CONGRÉS INTERNACIONAL LA POESIA EN LA CONTEMPORANEÏTAT: REPTES GENÈRICS, IDENTITAT I INCIDÈNCIA PÚBLICA 
 
Dijous, 11 de desembre 

Matí 

09:00-09:30 Recepció  

09:30-10:00 Obertura del congrés 

10:00-10:45 Ponència. Antònia Cabanilles (Universitat de València). «L’espai del poema» (Espai A) 

10:45-11:00 Diàleg 

11:00-12:00 Sessió 1. Intimitat, extimitat, subjectivitat (Espai A) 

Mercè Altimir: «Postals no escrites (2001), de Felícia Fuster. 

Extimitat, en comptes d’intimitat» 

Josep-Anton Fernàndez: «“Gaudim sense metàfores”: 

Llenguatge, gaudi i subjectivitat en la poesia de Joan 

Vinyoli» 

Sessió 2. Cos i identitat (Espai Polivalent) 

Pablo Aros: «Escritura y cuerpo social: Análisis de las poéticas de 

Guillermo Cano Rojas, Víktor Gómez y Antonio Méndez 

Rubio» 

Alba Cid: «Figuracións do eu-muller na poesía galega 

contemporánea escrita por mulleres» 

Iratxe Retolaza: «Imaginarios poéticos y espacios coreográficos: la 

construcción de una recepción poética colectiva y pública» 

12:00-12:15 Diàleg 

12:15-12:30 Descans 

12:30-13:30 Sessió 3. Performativitat, espectacularitat (Espai A) 

Elisabet Gayà: «Una aproximació a la performativitat en la 

poesia catalana més recent»  

Anna Maria Igualde: «Ovidi Montllor i la performance poètica»  

Margalida Pons: «La poètica de la poquesa en Benet Rossell i 

altres autors» 

Sessió 4. Espai públic, traducció, nació (Espai Polivalent) 

Burghard Baltrusch: «Traducir lo poético en el espacio público: 

algunas cuestiones hermenéuticas» 

Caterina Calafat: «Gabriel Ferrater: (co)traductor de Morgue, de 

Gottfried Benn?» 

Dominic Keown: «Cos mortal: nationality, ritual and performance» 

13:30-13:45 Diàleg 

Horabaixa 

16:30-17:15 Ponència. Mary Modeen (University of Dundee): «Seeing Poetry Beyond Text» (Espai A) 



17:15-17:30 Diàleg 

17:30-18:50 Sessió 5. Mapes i mètodes d’estudi (Espai A) 

Manuel Eduardo Naranjo: «Vínculos entre la Teología Negativa 

y la poesía de vanguardia chilena: los casos de Defensa 

del ídolo de Omar Cáceres y La Nueva Novela de Juan 

Luis Martínez» 

Guillermo Cano: «La investigación en el contexto español de la 

poesía actual: límites y posibilidades» 

Sessió 6. Aplicacions (Espai Polivalent) 

Emma Bosch i Sílvia Burset: «Preparem-nos per passejar pel sostre: 

poesia experimental per a infants i mestres» 

Teresa Duran, Margarida Prats, Emma Bosch, Joan Manuel, Ana 
Díaz-Plaja: «Cap a una definició dels processos 

experimentals de l’àlbum líric» 

Maria Ruiz Salom: «Una aproximació a l’obra de Josep Pedrals: El 

furgatori» 

Alexandre Bataller: «Fragments de Gaspar Jaén: poètica de la 

intimitat i recepció en lectors adolescents» 

18:50-19:05 Diàleg 

 
Divendres, 12 de desembre 

Matí 

10:00-10:45 Ponència. Arturo Casas (Universidade de Santiago de Compostela): «Poesía y esfera pública ahora» (Espai A) 

10:45-11:00 Diàleg 

11:00-12:00 Sessió 7. Canonicitat (Espai A) 

Anna Vives: «Canonicitat i metapoesia en Dos poals (2005) i Els 

hòmens primer (2010) de Josep Vicent» 

Pilar Arnau: «“...em demana un pròleg, unes ben sobreres 

paraules liminars per al text que publica”. Els pròlegs de 

Josep Maria Llompart com a  

mecanismes de difusió i construcció poètiques» 

Jordi Florit: «Carles Bau de l'Aire. Les flors de la polèmica, l’arrel 

del cop de mall» 

Sessió 8. Dimensió pública (Espai Polivalent) 

Jaume Subirana: «El retorn dels poetes. Presència pública i 

reinstitucionalització de la poesia i els poetes catalans al 

darrer terç del segle XX» 

Eva Figueras, Bibiana Crespo i Pilar Rosado: «La poesia concreta de 

Robert Montgomery a les tanques publicitàries urbanes» 

12:00-12:15 Diàleg 

12:15-12:30 Descans 



12:30-13:30 Sessió 9. Dimensió política (Espai A) 

Isaac Lourido: «Precaria, yonki, suicida, ninfómana, presa y 

payasa: Marginalidad social y antagonismo político en la 

poesía de Patricia Heras» 

Montserrat Roser: «Capturing the moment. Identity and the 

Political in Narcís Comadira’s Poems» 

Sessió 10. Espais, recepcions (Espai Polivalent) 

Laura López: «El espacio como agente intersemiótico en la (de) 

construcción del significado poético» 

Mercè Picornell: «Ruïnes urbanes i espais intersticials: 

representacions en la poesia catalana recent» 

Pau Vadell: «Transmedialitat i transposició íntima de Blai Bonet. La 

immersió i l’extracció de la vida i l’obra de Blai Bonet a 

través de la influència que provoca en la poesia jove actual 

catalana» 

13:30-13:45 Diàleg 

Horabaixa 

16:30-17:15 Ponència. Rosa Maria Martelo (Universidade do Porto). «A poesia é imagem? Evoluções criativas e redefinições conceptuais na 

contemporaneidade» (Espai A) 

17:15-17:30 Diàleg 

17:30-18:50 Sessió 11. Transmedialitat (Espai A) 

Elisenda Marcer: «Pràctiques transmedials en la poesia i el 

cinema catalans en els marges de la canonicitat» 

Teresa Iribarren: «Poesia i palimpsest digital» 

Alberto Valverde: «Sitio Distinto: Experiencias de vangarda 

posmoderna na televisión» 

Lis Costa: «Xavier Sabater, polipoeta de tots els plecs» 

Sessió 12. Poètiques en contacte (Espai Polivalent) 

Alethia Alfonso: «Perché non escrivi più? Sobre los nudos de Jorge 

Eielson y sus consecuencias» 

Marc Audí: «Escoffet - Brossa: escriure llibres de poemes» 

Enric Bou: «La poesia concreta brasilera: models i possibilitats» 

Maria Victòria Parra: «La poètica visual de J.M. Calleja» 

18:50-19:05 Diàleg 

19:05-20:05 Taula rodona. Incidència pública de la poesia. Modera: Isaac Lourido. (Espai A) 

Márcio-André (artista sonor i visual, poeta i performer) 

Xavier Farré (poeta i traductor) 

Elvira Riveiro (poeta) 

Ester Xargay (poeta, escriptora i vídeo-artista) 

20:05 Cloenda 

* Sol·licitats 1'5 crèdits (14'5 hores) de Formació del Professorat (pendents de resolució). Per a obtenir-los cal assistir a un 80% de les sessions del congrés. 


