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DESCRIPCIÓ / OBJECTIUS  
La reflexió entorn de la identitat es fa avui ressò de les diverses i sovint inclassificables manifestacions de la cultura 
popular. Caldrà comprendre la significació d’aquestes “altres” formes de la identitat mitjançant el discurs forjat en el si 
dels estudis culturals, el qual serà abordat a través de les veus contemporànies que en són més representatives.  
TEMARI / PROGRAMA  
1 La identitat contemporània? : convindrà establir, des d’una perspectiva temàtica, les característiques fonamentals de la 
identitat d’acord al discurs contemporani de la sociologia, de la psicologia i de la filosofia de la cultura, així com dels 
estudis culturals en sentit estricte.  
2 La identitat cultural? : convindrà establir quines són les claus de comprensió i, en la mesura del possible, de definició, 
de la identitat fonamentada en una base no universal a priori tal que la cultura. Quins reptes planteja aquest intent per al 
discurs i pensament post-metafísics?  
3 La identitat espacial? : convindrà preguntar què succeeix amb la identitat una vegada les fronteres esdevenen 
permeables i sembla assumit que no és possible parlar de límits naturals i/o esencials atesa la lògica cultural actual. Així 
també, convindrà preguntar fins a quin punt les reconfiguracions dels espais socio-culturals obliguen i, sobretot, de quina 
manera, la reconfiguració de l’espai de la subjectivitat entesa com a espai “interior” en oposició a espai public.  
BIBLIOGRAFIA  
Un llistat de bibliografia serà distribuït i comentat el primer dia del curs. Es comptarà amb un dossier de textos per a la 
seva anàlisi al llarg de les sessions del seminari.  
AVALUACIÓ  
Per ser avaluat caldrà fer una presentació a classe i, a fi de preparar la discussió en comú al llarg del curs, comentar per 
escrit la presentació de la resta de companys segons les directrius que fixarem de manera conjunta durant la primera 
sessió.  
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