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1. Presentació de l’assignatura  
 

El cinema, el còmic o les sèries televisives no només són un reflex 
dels canvis socials i culturals, sinó que també són un dels motors 

d’aquestes transformacions. Partint sempre de l’apropament concret 
a les pel·lícules, còmics, videojocs i peces televisives mitjançant 

visionats, es farà una exploració de l’imaginari postmodern dels nous 
formats audiovisuals en relació amb els àmbits expressius estudiats. 

 

 
 

2. Competències que s’han d’assolir  
 

L’objectiu del curs és fornir l'estudiant amb eines teòriques que 
permetin analitzar els diferents territoris de les formes expressives 

contemporànies, on conviuen poètiques particulars amb fenòmens de 
descentralització de la producció. Tot partint de l’interrogant en què 

pensen les imatges?, el curs tracta que les obres posin en relleu la 
seva dimensió estètica en el xoc significant amb altres obres. Sense 

ànim d’exhaustivitat, pel·lícules, còmics, videoclips, ficció televisiva i 
videojocs s’ofereixen a una anàlisi que permeti identificar 

constàncies, tendències i corrents narratius comuns. Davant d’una 
metodologia plural, les obres apareixen com a formes expressives i 

estètiques amb determinats trets de posada en escena, però també 

amb la seva dimensió de símptomes de l’estat contemporani de la 
imatge i el relat. 



 
 

3. Continguts 

 
Programa 

 
Tema 1 

Marges, passatges i contrahistòries. Teories de la postmodernitat i 
imaginari postmodern. 

 
Tema 2 

La nimfa adormida. De les relectures del classicisme a les imatges del 
desassossec: la tragèdia amagada; la segona oportunitat de l’heroi; 

la causalitat absent i els somnis dels morts. 

 
Tema 3 

Les imatges del no. La mort del fill i les traces perdudes de la 
modernitat: un temps sense Messies; cinema i còmic humanista; 

ombres del cinema mut; paraula i utopia. 
 

Tema 4 
El temps plural i les poètiques barroques. Gèneres i manierismes: 

coreografies i faules mitològiques; la pintura sobre la pantalla; 
malsons orientals; dins la ment de l’assassí; el vel de les aparences. 

 
Tema 5 

Les ficcions del “jo” i les noves formes del documental: en primera 
persona; la desintegració del jo; masculí/femení; la imatge-nòmada; 

fronteres; el docu-diari. 

 
Tema 6 

La transparència del mal. Esferes i retícules: la suburbanització de 
l’esfera pública; el gran “altre” i les imatges de la conspiració; l’art 

del naufragi; arcàdies i replicants. 
 

Tema 7 
La imatge-instal·lació: pantalles de videojoc; el còmic i la nimfa 

florentina; la memòria de l’aigua; cultures líquides a la terra erma; 
història(es) del cinema; convergència d’imaginaris. 

 
 

 
 

 

 



 
 

4. Avaluació 

 
L’avaluació de l’assignatura es farà seguint dos punts bàsics: la 

participació de l’alumne a classe i la presentació d’un treball escrit en 
el qual es mostri un apropament estètic a les cruïlles entre cinema, 

còmic, televisió, literatura i videojoc. 
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5.3. Recursos didàctics 
 

L’assignatura promou un contacte directe amb les imatges, de 
manera que es despleguen tots els recursos didàctics a l’abast d’una 

presentació a classe: muntatges audiovisuals de fragments de 
pel·lícules, sèries televisives, videoclips, simulacions de joc de 

videojocs; Power-Point amb presentacions expositives i fotogràfiques, 
dossiers de fotocòpies i, en termes didàctics més amplis, es fomenta 

una contínua participació de l’estudiant en relació amb aquestes 
imatges. 

 
 

 

6. Metodologia 
 

D’acord amb l’estructura de l’assignatura i els objectius que es 
persegueixen, la metodologia se centra a construir els discursos 

teòrics amb la màxima participació de l’estudiant i partint sempre 
d’exemples concrets. L’edificació d’una capacitat interpretativa 

respecte de les matèries estudiades i encaminada cap a una discussió 
filosòfico-estètica sempre parteix d’una dimensió pràctica i, de 

manera necessària, comparatista. És la dialèctica entre les imatges la 
que esdevé l’arrel de la reflexió, tot indagant en els mètodes 

iconològics de Warburg i en la disciplina post-heideggeriana 
d’Agamben, entre d’altres referents teòrics. 

 
 

 

 



 
 

7. Programació d’activitats 

 
El curs intenta, a més, fer partícip l’estudiant d’activitats directament 

vinculades a la vida cultural contemporània, des d’exposicions que 
eventualment puguin subratllar algunes de les qüestions tractades al 

curs com, naturalment, visionats de pel·lícules, lectures de textos 
destacats, revisions de pàgines web vinculades, etc. Es tracta, en 

definitiva, que el curs comporti sempre una dimensió de seminari i 
fomenti la participació activa dels estudiants. 

 


