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OBJECTIVOS  DE LA ASIGNATURA: 
 
 Situada a l'últim revolt de la carrera de Comunicació Audiovisual, l'assignatura 
es proposa suscitar la reflexió crítica sobre els principals trets que caracteritzen la 
cultura mediàtica contemporània, tot examinant els seus estrets però sovint conflictius 
vincles amb la tradició cultural heretada i, sobretot, les maneres en què es configura 
l'imaginari cultural de l'hora present, anomenada postmoderna. L'assignatura vol, així 
mateix, aprofitar i aprofundir els coneixements i les nocions crítiques que els estudiants 
hagin pogut adquirir durant els cursos anteriors.  El professor creu que un tal 
enfocament ha de servir a la formació integral dels futurs comunicadors audiovisuals, 
ciutadans d'un món com més va més complex i intrincat. 
 
 
TEMARI: 
 
 
I. Una cultura polèmica 
 
0.   Abast i problematicitat de la noció de ‘cultura’ 
 Cultura d'elit, cultures populars 
 L'adveniment de la cultura de masses 
 La polèmica apocalíptics versus integrats i els posteriors intents de superar-la.  Els 

termes de la discussió. 
 La teoria dels nivells de cultura 
 Tradició, tradicions i cultura mediàtica 
 Cultura mediàtica i imaginari col.lectiu 
 
II.  La cultura mediàtica contemporània:  una caracterització 
 
1.  De la cultura de masses a la cultura mediàtica 
2.  Cultura mediàtica i postmodernitat 
2.1.  Caràcter expansiu de la cultura mediàtica 
2.2.  Els nivells de cultura i la seva vigència 
2.3.  L’insoluble conflicte entre art auràtic i desacralització 
2.4.  L’estetització general de la vida 



2.5.  Cultura mediàtica i memòria:  tecnificació del record i de l’anticipació 
2.6.  La cultura mediàtica com a estructura d’acollida 
2.7.  Puixança del kitsch 
2.8.  Hibridació de gèneres, intertextualitat i dialogisme. 
2.9.  La lògica del palimpsest i l’adaptació:  citació, paròdia, collage, patch-work, 
etcètera. 
2.10.  La nova oralitat mediàtica 
2.11.  L’eclosió de la post-ficció 
2.12.  L’esquerdament de la canonicitat:  vers la general indistinció? 
2.13.  La presa de consciència lingüística o ‘gir lingüistic’. 
- El paradigma narratiu i la seva influència 
- L'emergència de la cultura digital 
 
III.  El patrimoni temàtic de la cultura mediàtica  
 
1.  Condició essencialment narrativa de la cultura mediàtica 
2.  La ‘inventio’ o ‘heuresis’ de la cultura mediàtica:  temes, motius, figures, 
personatges, ‘loci’, alegories, símbols, etcètera. 
3.  Presència del mite en la cultura mediàtica 
3.1.  Estudi d’alguns mites centrals de la nostra època:  Faust/Macbeth, Antígona, 
Narcís, Hamlet, Don Juan, etcètera. 
4.  Els grans gèneres de l’imaginari i les seves hibridacions:  èpica, tragèdia, 
 comèdia, lírica, drama, melodrama, tragicomèdia. 
5.  Les fonts tradicionals de la nova cultura digital. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 
TEORÍA 
 
El caràcter teòric de l’assignatura aconsella fer-la descansar en tres tipus d’activitats 
didàctiques:  de primer, les explicacions quotidianes del professor; en segon lloc, les 
discussions a classe sobre diferents aspectes del temari; per últim, la visió compartida 
de pel.lícules i narracions audiovisuals. 
 
SISTEMA DE EVALUACIÓN: 
 
 Els estudiants que assisteixin regularment a classe seran avaluats per mitjà d'un 
treball de curs, les característiques del qual seran explicades oportunament a classe. 
 Els estudiants que no assisteixin regularment a classe seran avaluats mitjançant 
el preceptiu examen final. 
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