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El volum Transformacions: Llenguatges teòrics  reaccions 
interartístiques (1975-2000) reuneix aportacions que 
investiguen, tant des d'un punt de vista teòric com 
des de l'aplicació, alguns dels processos de canvi 
sociocultural generats en les darreres dècades. 
L'escriptura textual del Nouveuau Roman i del grup 
Tel Quel, la influència de la textualitat en l'art 
conceptual dels setanta i la reflexió sobre el nou 
paradigma cultural que desplega l'era de la 
informació són algunes de les línies mestres 
d'anàlisi. Aquests itineraris es complementen amb 
diferents estudis de cas sobre poètiques 
multidisciplinàries, interaccions literatura-cinema, 
intertextualitat, gèneres híbrids com el dietari i 
formes diverses de capgirament de la tradició 
lírica, així com amb l'examen dels discursos de la 
contracultura, la masculinitat postmoderna i el 
pop.  El llibre està organitzat en cinc apartats:  
 

1) Pràctiques textuals i llenguatges teòrics dels anys setanta ençà (amb col�laboracions 
de Ricard Ripoll i Pilar Parcerisas) 

2) Pràctiques interdisciplinàries (amb aportacions de Fàtima Agut, Marc Audí i Glòria 
Bordons, Eloi Grasset i Montserrat Roser) 

3) L'emergència d'una nova narrativa (amb textos d'Andratx Badia, Josep Camps, 
Anna Esteve, Joaquim Espinós, Antoni Maestre i Maria Rosell) 

4) Indagacions poètiques (amb articles de Dominic Keown, Maria Antònia Massanet, 
Jaume C. Pons i Pau Vadell, Sònia Rubió i Pius Morera) 

5) Entre dos mil�lenis: un nou paradigma cultural (que clou el volum amb un assaig de 
Joan Oleza) 

  
 Les aportacions reunides en aquest llibre foren presentades en el congrés 
“Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà”, organitzat pel 
grup de recerca LiCECT i la Càtedra Joan Ramis de Recerca, Formació i Documentació 
Teatral de la Universitat de les Illes Balears el juliol de 2009.  El volum es complementa 
amb el llibre Transformacions: literatura i canvi sociocultural dels anys setanta ençà (Publicacions de 
la Universitat de València). 
 Per informació complementària, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres 
per correu electrònic (poetiquesderuptura@gmail.com) o per correu postal (Margalida Pons. 
LiCETC. Edifici Ramon Llull. Campus Universitari. Carretera de Valldemossa, km. 7.5, 
07122, Palma (Illes Balears)). 


