VERSIONS DEL SUBJECTE: UNA MIRADA PLURIDISCIPLINÀRIA
SEMINARI
UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
DIVENDRES 25 DE NOVEMBRE DE 2016

PRESENTACIÓ
El propòsit d’aquest seminari és estudiar la idea de subjectivitat dins l’àmbit de les humanitats (estudis literaris i
culturals). La noció clàssica de subjecte es clivella en el pensament de Freud, es torna lingüística amb el
postestructuralisme i es rehabilita, transformada, en les darreres dècades ("retorn de l'autor", visibilització de
subjectivitats subalternes, teories del posthumà, concepcions no antropocèntriques de la subjectivitat). De què parlam
quan parlam de subjecte? Quins punts en comú i quines divergències hi ha entre el punt de vista d’una lingüista, el d’un
filòsof, el d’un sociòleg, el d’un psicòleg i el d’una psicoanalista?
PROGRAMA
MATÍ
11:30

Presentació del seminari

12:00

ANTONI GOMILA (Universitat de les Illes Balears), La idea del subjecte com a centre de
gravetat narratiu

13:00

MARIA GRAU (Universitat de Barcelona), La subjectivitat transparent i la il·lusió
d'objectivitat en el llenguatge
HORABAIXA

16:00

BERNAT RIUTORT (Universitat de les Illes Balears), El concepte d’intersubjectivitat

17:00

JOSÉ ENRIQUE EMA (Universidad de Castilla-La Mancha), Subjetividad y capitalismo, ¿en
qué sujeto podemos confiar?

18:00

Pausa

18:30

NEUS CARBONELL (Escola Lacaniana de Psicoanàlisi), El subjecte de l'inconscient

19:30

Debat i conclusions

LLOC
Sala de Reunions de l’edifici Ramon Llull. Facultat de Filosofia i Lletres. Campus de la Universitat de les Illes Balears.
DESTINATARIS
Estudiants de doctorat, màster i grau dels estudis de Filosofia i Lletres. Públic en general.
MATRÍCULA
La matrícula és gratuïta, però les places són limitades i cal inscripció prèvia al correu poetiquesderuptura@gmail.com
fins al dia 11 de novembre. Els inscrits que assisteixin a totes les sessions rebran el corresponent certificat.
MATERIAL
Es facilitarà als inscrits un dossier de lectures que complementaran les sessions del seminari.
ORGANITZACIÓ
Grup de recerca LiCETC (Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius), Universitat de les Illes Balears en
el marc del projecte de recerca Nous subjectes en la creació catalana contemporània (FFI2015-65110-P).
COORDINACIÓ
margalida.pons@uib.cat
Aquest seminari ha estat validat com a activitat de formació específica per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat de
Filologia i Filosofia de la Universitat de les Illes Balears.
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