Imatge: Variacions sobre “Table Tragique” (1973), de Dorothea Tanning

SUBJECTE, GÈNERE I EMOCIÓ
SEMINARI
(LICETC, PROJECTE DE RECERCA FFI2015-65110-P)

17 d’octubre de 2019
Sala de Reunions de l’edifici Ramon Llull
Campus de la Universitat de les Illes Balears
PROGRAMA
MATÍ
10.00. Presentació del seminari. Margalida Pons (LiCETC, Universitat de les Illes Balears), La revolta
de les emocions: poesia, gènere i sentiments detestables
10:30. Meri Torras (Cos i Textualitat, Universitat Autònoma de Barcelona), El llegat del cos:
feminismes, emocions i afectes
11:00. Maria Palmer (Universitat de les Illes Balears i Universitat de Barcelona), La recerca de la
infelicitat a l’obra de Maria Sevilla
11:30. Diàleg
12:00. Pausa
12:15. Lluís Ballester (Universitat de les Illes Balears), Cosificació i mercantilització dels afectes
(comunicació, estima, amor i cura): desconnexió emocional a les relacions, nova pornografia i
prostitució
12:45. Lucrecia Burges (Universitat de les Illes Balears), La intersecció de les variables subjecte,
gènere i emoció a la gestació per substitució
13:15. Antoni Maestre-Brotons (Universitat d’Alacant), Capitalisme emocional i discurs d'autoajuda
al món virtual: la representació de la subjectivitat gai on line
13:45. Diàleg
HORABAIXA
16:00. Maria del Mar Vanrell (Universitat de les Illes Balears), Llengua i emoció des de la perspectiva
del gènere
16:30. Magdalena Romera (Universidad Pública de Navarra), "Cariño, ¿tenemos tiritas?":
Micromachismos, actitudes sexistas y relaciones personales
17:00 Diàleg
17:30. Pausa
17:45. Aida Rosende Pérez (Universitat de les Illes Balears), Sujetos vulnerables y afectos feministas:
poéticas y políticas del feminismo transnacional en el contexto cultural estadounidense
18:15. Katarzyna Paszkiewicz (Universitat de les Illes Balears), “Para ver, cierra los ojos”: El giro
afectivo en los estudios fílmicos
19:15. Debat final i conclusions

LLOC
Sala de Reunions de l’edifici Ramon Llull, 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
limitsandextensions@gmail.com (enviau-hi nom i cognoms i número de DNI) fins al dia 4 d’octubre. Els
inscrits que assisteixin a totes les sessions rebran el corresponent certificat.

CRÈDITS
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.

ORGANITZACIÓ
Grup de recerca Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius (LiCETC) en el marc del projecte
de recerca Nous subjectes en la creació catalana contemporània (FFI2015-65110-P), amb la col·laboració
del Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears (GRESIB) i del Departament de Filologia Catalana i
Lingüística General.

INFORMACIÓ
http://licetc.uib.cat/2019/09/04/seminari-subjecte-genere-i-emocio/

SUPORT EN L’ORGANITZACIÓ
Francisca Castell Orell

COORDINACIÓ
Margalida Pons, margalida.pons@uib.cat

