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Objectius

Neither highbrows nor lowbrows nor midbrows, but elastic-brows.

George Orwell

L'aproximació sociològica més famosa a la cultura popular occidental és la crítica a la "cultura de masses". Tot
i que els conceptes de "societat de masses" i "cultura de masses" venen de més lluny, no prenen la
importància cabdal que tenen per a l'anàlisi de la cultura i la societat fins els anys trenta del segle passat. I no
es consoliden fins passada la segona Guerra Mundial. Els protagonistes ho són de dues menes ben diferents.
En primer lloc, intel·lectuals de l'èlit cultural nord-americana i europea reprenen amb força la crítica, iniciada el
segle XIX, que es basa en la percepció d'un món modern que ha diluït les institucions socials secundàries
entre la massa de ciutadans individuals i les estructures centralitzades del poder. En segon lloc, membres
destacats de l'Escola de Frankfurt, creuen que l'individu, en la "societat de masses", esdevé alienat i isolat,
convertint-se en políticament susceptible de ser manipulat pel líder autoritari de torn i culturalment anul·lat per
la manipulació de la maquinària de la "indústria cultural". Coincidint amb la consolidació de la societat de
consum, el debat s'ha enriquit amb noves aportacions i noves crítiques a partir del referent definit per l'anàlisi
de la producció i consum cultural.

L'objectiu general del curs es senzill: definir i comprendre com els termes producció i consum cultural
s'empren en contextos quotidians, en els mitjans de comunicació, i també en els entorns literaris i acadèmics.
Es tractarà de:

1) Adquirir i dominar alguns dels conceptes i teories fonamentals per a l'estudi de la cultura consumida per la
majoria, facilitant-ne així l'anàlisi comprensiva.

2) Discutir, disseccionar i criticar textos, videos, imatges i altres mitjans de comunicació que parlen dels
conceptes centrals del curs sobre pràctiques, gustos i judicis culturals.

3) Fer la construcció d'un objecte de recerca sobre consum i producció cultural.

Compararem pràctiques i discursos en la cultura actual, i ho farem a partir de 'observació i d'anàlisi dela
comunicació real i virtual.
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4) Posareu en pràctica dues habilitats metodològiques pròpies de la sociologia: La consolidació d'una bona
pregunta teòrica per enfocar una recerca comparativa, més enllà dels prejudicis i del discurs dominant; i el
manteniment d'una actitud reflexivaen el moment de l'observació d'un escenari d'acció real.

5) La creació d'una fitxa d'observació i un guió d'entrevista per recollir la informació que necessiteu,
analitzar-la i presentar-la de forma atractiva, seleccionant exemples càlids i interessants en el moment de la
presentació final.

Competències

Humanitats
Identificar els processos històrics en què s'inscriu la cultura contemporània.
Interpretar la diversitat social i cultural.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Avaluar críticament experiències, materials i propostes.
Comparar la lectura dels fenòmens culturals des de diferents ideologies presents en la realitat social
d'Espanya i de Catalunya.
Definir els conceptes sociològics que interpreten els fenòmens culturals.
Escriure en un text acadèmic utilitzant el vocabulari propi de la disciplina
Explicar les interpretacions socials de la cultura d'acord amb els enfocaments de la teoria sociològica.
Reconèixer les bases de dades bibliogràfiques més idònies per obtenir les fonts sobre un tema
determinat.
Relacionar els debats entorn dels enfocaments de la teoria sociològica, referits a la cultura i el context
històric en el qual han sorgit.
Treballar en equip respectant les diverses opinions.

Continguts

Temes del curs

El lloc des del qual tractarem la qüestió: La perspectiva sociològica.
Els conceptes centrals: producció i consum de cultura. Pràctiques i discurs.
Teoria cultural: cultura de masses i cultura popular.
Les regles de l'art i la indústria cultural.
L'estat, el mercat econòmic i el mercat dels béns simbòlics.
Aproximació comprensiva al consum cultural des d'una sociologia del gust.

PROGRAMACIÓ DE CLASSES

Presentació curs i criteris d'avaluació: Què és la producció i el consum culturals?

Com fer una etnografia de les pràctiques culturals (lectura Panofsky, Becker i Thompson)

Marx (lectura Marx i Malcom Bradbury)

Presentació dels temes de treball i cronograma
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Com fer la fixa d'observació i el guió entrevista

Freud (lectura Freud)

Simmel i Veblen (lectura Simmel)

Escola de Frankfurt: Benjamin, Marcuse (lectura Benjamin)

L'elitisme cultural: Eco i Woolf (lectura Eco i Woolf)

La crítica neomarxista: Eagleton, Williams (lectura Williams)

La distinció cultural: Bourdieu, Peterson (lectura Bourdieu)

La crisi de la modernitat: Foucault i Sontag (Lectura Foucault)

Metodologia

Com que es tracta d'una assignatura d'avaluació continuada, cal una assistència constant (mín un 80% de les
classes). S'avaluarà la participació regular i activa en les sessions de classe i la feina feta amb les lectures. En
relació a aquestes últimes caldrà presentar dues preguntes sobre les lectures a cada sessió de seminari. A
més, es potenciarà la participació activa a classe amb entregues parcials per part des i les alumnes que
culminarà en un treball en equip, a més d'un examen sobre les lectures.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classe teòrica 30 1,2 2, 6, 7

Examen teòric parcial 2 0,08 3, 5

Tipus: Supervisades

Presentacions orals de les entregues i del treball final 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8

Seminaris de discussió de textos 15 0,6 1, 2, 3, 5, 7

Tutories 1 0,04 8

Tipus: Autònomes

Elaboració del treball tutoritzat 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Lectura de textos i ampliació 10 0,4 1, 2, 5, 6, 7

Organització d'apunts i material de classe 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 7

Recerca d'informació bibliogràfica, hemerogràfica i a Internet 8 0,32 1, 2, 5, 6, 7, 8

Avaluació

Com que es tracta d'una assignatura d'avaluació continuada, cal una assitència constant (mín un 80% de les
classes). S'avaluarà la participació regular i activa en les sessions de classe i la feina feta amb les lectures. En
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relació a aquestes últimes caldrà presentar dues preguntes sobre les lectures a cada sessió de seminari. A
més, es potenciarà la participació activa a classe amb entregues parcials per part des i les alumnes que
culminarà en un treball en equip.

Dates Activitats % nota

Mínim 80% (8 de 10) Assistència i entrega de les preguntes de

les lectures

25

Examen de les lectures 40

Models de fiitxa d'observació i guió

d'entrevista (grupals)

10

Notes de camp individuals 10

Presentació oral del treball en grup 15

100

En cas de no poder assitir a les classes per un motiu excepcional ( de salut, laboral amb justificant, altres
motius personals) cal parlar-ne amb la professora la primera setmana del curs per tal de pactar una avaluació
alternativa. Fora d'aquests casos, cal presentar-se a totes les entregues. Si aquestes no es complexien o no
s'arriba a un mínim de 4, l'assignatura es considerarà suspesa. Un no presentat només serà possible si
l'estudiant comunica a la professora que deixa la classe les dues primeres setmanes de l'assignatura, o bé si
s'han complert totes les entregues amb més de 4 menys una.

En cas de suspendre alguna de les entregues, amb una nota mínima de 4, es podran reevaluar i tornar a
entregar abans de la següent entrega, amb la nota màxima de 5. En el cas de l'examen, es preveu la
reevaluació el dia oficial marcat pel calendari de la facultat.

* Les preguntes de seminari s'han d'entregar a classe, i les entregues del treball el dia marcat al programa a
classe o a la bústia abans de les 6 de la tarda. NO S'ACCEPTERAN ENTREGUES QUE NO SIGUIN EN
PAPER, SENSE NOM O FORA DE TERMINI.

* El plagi és un delicte i una presa de pèl. Plagiar les idees o les frases d'algú sense citar de forma directa o
indirecta comporta SUSPENDRE L'ASSIGNATURA.

* Dediqueu temps i diners a venir a classe. Per tant, l'ús del mobil, de l'ordinador, de la tablet i d'altres
dispostius electrònics a l'aula no està permès.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració fitxa d'observació i guió d'entrevista 10 5 0,2 1, 3, 5, 8
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Elaboració preguntes crítiques sobre les lectures 25 11 0,44 1, 2, 3, 4, 5, 7

Examen parcial sobre les lectures 40 2 0,08 2, 3, 5, 7

Notas de camp individuals 10 24 0,96 1, 5

Presentació oral treball final 15 1 0,04 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8
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