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Hi ha dos moviments aparentment contradictoris en l’obra de Felícia Fuster. A la literatura, la
reivindicació de la llengua, que arriba fins a la recerca metapoètica, amb la construcció de noves
fórmules estròfiques o l’adaptació dels ritmes de l’haiku i de la tanka. A la pintura, la pèrdua
progressiva del figurativisme cap a un abstracció que multiplica les seves possibilitats amb l’ús de
diversos materials. Però la seva concepció del poema com a cos i camp de batalla, la insistència en la
seva lírica sobre les dimensions i les formes del traç ens confirmen que tot és u. Perquè la seva creació
assumeix una funció agonística no tant com a reivindicació d’artista sinó com a relectura i
reconstrucció vitalista d’una tradició. Una voluntat d’indagació detectem com a element comú de les
escriptores de la contemporaneïtat: per això hem decidit organitzar aquest 2n.Col·loqui predoctoral
dins el marc de les JORNADES FELÍCIA FUSTER.
CRIDA DE COMUNICACIONS /CALL FOR PAPERS
Aquest 2n. Col·loqui predoctoral Escriptores catalanes a la
contemporaneïtat pretén ser la continuació del del primer,
que es va celebrar en 2019 a la Universitat de Barcelona.
Aquesta segona edició es proposa fomentar la recerca
sobre les escriptores catalanes a la contemporaneïtat (des
del s. XIX fins a l’actualitat), així com constituir un lloc de
trobada per a investigadores i investigadors predoctorals a
les universitats d’arreu el món per tal que puguin
compartir els avenços en l’estudi i estimular els debats al
voltant de les seves recerques. El paper de les escriptores
com a creadores compta amb una fructífera tradició en els
estudis de catalanística, enfocada sovint cap a l’encara
necessària visibilització i reconeixement del valor de les
autores, la seva producció, la seva contribució als debats
del seu temps i a la renovació del repertori literari. Amb
tot, el volum i diversitat d’abordatges metodològics
possibles és encara insuficient per donar compte d’una
producció abundant, amb significatives zones de foscor
per manca de documentació o estudi, però que, alhora,
obre molts interrogants i es pot interrogar de manera
inesperada des de marcs teòric actuals (gènere, sexualitat,
afectes, estudis de nació, comunitat, exclusió...).
Per això, convidem a enviar propostes de comunicació
sobre avenços en l’estudi de les escriptores catalanes
contemporànies amb un ampli espectre d’enfocaments
teòrics i metodològics:

• Recollint el vers de Felícia Fuster, “La pàgina
es la pell”, aportacions sobre escriptura,
poètiques i identitat en les escriptores
catalanes.
• Indagació i innovació formals.
• Influència de la praxi feminista i/o teories de
gènere i sexualitat en la creació i la lectura.
• Anàlisi de textos literaris, de manera
autònoma, comparada o interdisciplinar.
• Condicionants i/o canvis en la percepció
socioliterària de la creació signada per dones.
• Debats al voltant de qüestions identitàries,
polítiques o socials a partir de la producció i
les pràctiques de les autores.
• Noves aportacions i/o gir en l’estudi de les
autores canòniques.
• Troballes documentals, historiogràfiques o
crítiques.
• Avenços en la fixació de la biografia i la
producció de les escriptores contemporànies.
• Adaptació i traducció de les seves obres.
• Recepció crítica o creativa de les autores
contemporànies.
• Altres línies d’estudi al voltant de les
escriptores catalanes.
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DATES
Propostes de comunicació: fins al 31 maig 2021 a
adhuc@ub.edu
Comunicació d’acceptació: 30 juny 2021
Jornades Felícia Fuster: 5 i 6 octubre 2021
II Col·loqui predoctoral: 6 octubre 2021

WEB DE LES JORNADES I DEL COL·LOQUI
El programa, enllaços a les sales del col·loqui
online i informacions necessàries es trobaran al
web d’ADHUC:
https://www.ub.edu/adhuc

INFORMACIONS IMPORTANTS
• La llengua del col·loqui és el català; tanmateix,
s’accepten comunicacions en qualsevol altra llengua
romànica i en anglès.
• Col·loqui amb matrícula gratuïta.
• S’accepten propostes de participants del primer
col·loqui, celebrat en 2019.
• La comunicació pot abordar un aspecte que no es tracta
pròpiament a la tesi doctoral en marxa.
• S’espera que les persones amb comunicació acceptada
assisteixin a tot el col·loqui i intervinguin en els debats.
• Assistència oberta a persones interessades.
• Emissió en streaming. No es gravarà.
• S’emetran només certificats de participació.

COMITÈ ORGANITZADOR
Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona)
Helena González Fernández (ADHUC-Universitat
de Barcelona)
Lluïsa Julià (Universitat Oberta de Catalunya)
Júlia Català (Institució de les Lletres Catalanes)

PROPOSTES DE COMUNICACIÓ
Enviar un docx o pdf amb les dades personals i de la
comunicació. Només s’acceptaran propostes que incloguin
tota la informació que es demana en únic document.
• Nom científic, afiliació institucional i correu electrònic de
contacte.
• Breu text amb el CV: aproximadament 150 paraules i
URL de CV online.
• Informació sobre la tesi doctoral: títol provisional o
tema, línia/programa de doctorat, universitat,
director(es).
• Títol de la comunicació amb resum de 400-500 paraules
indicant enfocament, corpus, marc teòric i possibles
resultats i paraules clau (entre 3 i 5).
Les dades personals només es faran servir per a tasques
d’organització del col·loqui i romandran dipositades fins al
31 desembre 2021 a ADHUC-Universitat de Barcelona.

SECRETARIA
Maria Isern (ADHUC-Universitat de Barcelona)
COMITÈ CIENTÍFIC
Montserrat Bacardí (Universitat Autònoma de
Barcelona)
Helena Buffery (University College Cork)
Anna Casas Aguilar (The University of British
Columbia)
Teresa Iribarren (UOC)
Margalida Pons (Universitat de les Illes Balears)
Oriol Ponsetí-Murlà (Director de la Institució de
les Lletres Catalanes)
ORGANITZEN
ADHUC-Universitat de Barcelona
Institució de les Lletres Catalanes
COL·LABOREN
• Institut d’Estudis Catalans
• Màster i línia de doctorat Construcció i
Representació d’Identitats Culturals (CRIC), de
la Universitat de Barcelona
CRIC
www.ub.edu/cric

