
CICLE D’HUMANITATS
ESCOLA EUROPEA D’HUMANITATS. 
LA CULTURA EN TEMPS DE LA REVOLUCIÓ DIGITAL 

Cicle coordinat i presentat per Josep Ramoneda, periodista i filòsof.

En temps de la revolució digital, quines preguntes es fa l’ésser humà des

de la perspectiva de la filosofia? Han canviat les preguntes? I les

respostes? Quin és el paper i la naturalesa de la filosofia avui? I la

literatura, en què ha variat el fet d’escriure —la creació literària— produït

pel canvi en els instruments, els mitjans i els canals de les noves

tecnologies de la comunicació?

En l’art, els canvis que promouen l’ús dels nous mitjans digitals, del vídeo

i de la imatge han ampliat com mai els conceptes, les tècniques i els

escenaris de la creació artística. I en la música, la música electrònica, les

tècniques d’enregistrament i els nous mitjans també han alterat i

ampliat la noció, els gustos, les composicions i els productes musicals.

Totes aquestes preguntes i les seves respostes seran abordades en les

quatre conferències del cicle per part d’experts en cadascuna de les

matèries.

CICLE DE CONFERÈNCIES

QUÈ FER AMB LA FILOSOFIA EN L’ÈPOCA DEL XOC DIGITAL?
A càrrec de Nemrod Carrasco. Asessor filosòfic de la serie Merlí.
DIMARTS 3 DE MARÇ a les 18:30 h

LES NARRATIVES DEL MÓN DIGITAL. MÉS ENLLÀ DEL LLIBRE: BLOGS, WATTPAD I CHAT STORIES 
A càrrec de Clara Queraltó, filòloga i escriptora.
DIMARTS 10 DE MARÇ a les 18:30 h

MÚSICA I NO NOMÉS MÚSICA A L’ERA DIGITAL 
A càrrec d’Enric Palau, cofundador y codirector del festival Sónar. Música electrónica.
DIMECRES 18 DE MARÇ a les 18:30 h

LA FORMA DEL TEMPS. L'ART CONTEMPORANI EN L'ERA DIGITAL
A càrrec de Carolina Ciuti, Comissària del Festival Loop de Videoart a Barcelona i Historiadora de l’Art. 
DIMECRES 25 DE MARÇ a les 18:30 h

TROBADES I DEBATS 

LA POR I L’ESPERANÇA: UTOPIES I DISTOPIES EN LES ARTS I LA CULTURA DE MASSES. 
COM S’IMAGINEN ELS FUTUR ELS ARTISTES D’AVUI?
Dirigit per Josep Ramoneda, filòsof i periodista  i Antonio Monegal, catedràtic de literatura comparada a la UPF.

DIMARTS 31 DE MARÇ I DIMECRES 1 D’ABRIL de 17h a 20:30h

ACTIVITATS DESTACADES

La por i l’esperança: utopies i distopies en les arts i la cultura de masses

Com s’imaginen els futur els artistes d’avui?

Les Trobades “La por i l’esperança: utopies i distopies en les arts i la cultura de masses” exploraran els imaginaris utòpics i

distòpics que es dibuixen a finals del segle XX i inicis del XXI en les arts, la literatura, el cinema, el còmic i les sèries de

televisió, amb la intervenció de deu ponents experts en les diferents matèries: Oliver Pérez, co-comissari de l’exposició

“Gameplay. Cultura del videojoc” del CCB, Fito Conesa, artista i programador; Sara Martín, experta en literatura de

ciència-ficcció, José Ovejero, escriptor, Andrés Hispano Realitzador audiovisual, comissari d’art, pintor i articulista, María

Ruido. Artista visual, realitzadora de vídeo, investigdora i productora cultural i Ivan Pintor, Guionista i professor de

comunicació audiovisual.
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Què fer amb la filosofia en l’època del xoc digital?
L’univers digital comença a produir símptomes molt evidents. Sempre actius i connectats, tot sembla
reclamar la nostra atenció, però al mateix temps no hi ha res que ens pertorbi realment. Tota la informació
està al nostre abast, permanentment actualitzant-se, però de forma paradoxal no ens deixa espai per
escoltar els altres. Mai no havíem tingut l’ocasió de sentir-nos tan a prop de la gent i, malgrat les noves
tecnologies, ens trobem més sols que mai. L’imperi de l’actualitat, l’acceleració en l’intercanvi d’informació o
la por a la desconnexió són alguns dels fenòmens que ens obliguen a preguntar-nos què pot fer la filosofia i
quin ha de ser el seu paper en l’època del xoc digital.

Les narratives del món digital.
Més enllà del llibre: blogs, Wattpad i Chat Stories
La revolució digital ha canviat la nostra percepció del món, la manera com ens comuniquem i, per tant,
també la manera com ens relacionem amb la creació i recepció literària. Fruit d’aquesta revolució i d’un
mercat d’oci competitiu, la literatura s’ha adaptat als suports digitals, a la mirada d’un lector que busca la
immediatesa i a la velocitat d’un món on pràcticament tots vivim pendents de les pantalles. Els blogs
permeten publicacions diàries, gairebé com si visquessis al costat de l’autor; les Chat Stories imiten de
manera virtual les converses de xat de Whatsap entre dos personatges i el Wattpad és la plataforma digital
de joves amb ambicions literàries que evoluciona amb la interacció dels lectors. Són només alguns exemples
de com viu la literatura més enllà de les pàgines d’un llibre. És una revolució gegantina o només es tracta de
llegir el mateix de maneres diferents? Què permet i què no la literatura rebuda a través d’una pantalla?

Clara Queraltó és llicenciada en Filologia Catalana i Màster en Teoria de la Literatura: Estudis Literaris i
Culturals per la Universitat Autònoma de Barcelona. Es dedica a l’ensenyament de la llengua i la literatura a
joves. El 2018 publica la seva primera obra El que pensen els altres, premi Mercè Rodoreda.

Música i no només música a l’era digital
Quins han estat els canvis recents i quina previsió de futur podem fer en l'àmbit de l'aprenentatge musical?
El fet d'escoltar música. La tecnologia digital ens dóna un accés a la música sense precedents: mai havia
estat tan fàcil descobrir música, compartir música o aprendre música. Les eines més revolucionàries ens
permeten crear sons que mai hauríem imaginat, els instruments d'última generació faciliten noves maneres
de compondre i d’interpretar, de trencant amb els límits del nostre propi cos. A l'era digital la música no
només s'escolta per les orelles, se sent amb els cinc sentits.

Enric Palau (Manlleu,1964) és cofundador y codirector de Advanced Music, l'empresa organitzadora del
festival Sónar y del congrés Sónar+D. És responsable de l’ àrea de Programació.
Nascut el 1994, Sónar, és un festival pioner en el format i els continguts. Actualment és un esdeveniment
de referència mundial en els àmbits de la música, la creativitat i la tecnologia.
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Sónar, que atrau cada any a Barcelona més de 100.000 participants, està considerat com un punt de trobada

de la cultura electrònica global i ofereix les últimes novetats en música avançada i les seves interaccions amb

d'altres gèneres musicals i disciplines artístiques.

Des de 2002 Sónar ha celebrat més de 70 edicions en 33 països, en ciutats com Hong Kong, Estambul, Atenes,

Tokio, Londres, Chicago, Nova York, São Paulo, Buenos Aires, Bogotá, Estocolm o México DF.

La forma del temps. L'Art Contemporani en l'era digital
Com ens ensenya l'historiador d'art George Kubler, l'art té l'objectiu últim de representar la forma del temps que

habitem. Sensible als canvis socials, polítics i econòmics, l'art constitueix un registre viu de l'evolució dels gustos i

del progrés tecnològic. Amb el naixement de la fotografia abans i l'eclosió d'internet i l'era digital després, a partir

del segle XIX, l'art serà constantment sacsejat per la tecnologia, generant noves formes expressives i també

debats encesos sobre la seva legitimitat. Més enllà de l'escultura i la pintura, aquesta sessió proposarà una

introducció sobre les noves fronteres de l'art contemporani, entre imatges en moviments, xarxes socials i obres

efímeres que viuen en línia.

Carolina Ciuti és llicenciada en Història de l'art per la Universitat de Florència (2012) i ha cursat un màster en

Art Contemporani en el Sotheby's Institute of Art de Londres (2015). Actualment és la Directora Artística del

festival LOOP Barcelona, on va començar a treballar en 2015 com a part de l'equip de comissariat. Ha editat les

publicacions I Have A Friend Who Knows Someone Who Bought a Vídeo, Once (LOOP Barcelona, Mousse

Publishing, 2016) i Before The Name: a book on an itinerant performance project (RAM Editions, 2018).

En 2017 ha cofundat el col·lectiu CRiB, amb el qual es dedica a crear projectes híbrids entre les arts visuals, el

teatre i la performance.

TROBADES I DEBATS

LA POR I L’ESPERANÇA: UTOPIES I DISTOPIES EN LES ARTS I LA CULTURA DE MASSES.

COM S’IMAGINEN ELS FUTUR ELS ARTISTES D’AVUI?

Antonio Monegal. Catedràtic de literatura comparada a la UPF.

Josep Ramoneda. Filòsof i periodista

Laura Benítez Valero. Doctora en filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona amb una tesi sobre la

relació entre pràctiques artístiques i biotecnologies.

Sara Martin. Experta en literatura de ciència ficció.

Oliver Pérez. Llicenciat en comunicació audiovisual, expert en videojocs.

Laura Fernández. Escriptora, periodista i crítica cultural.

José Ovejero, escriptor

Andrés Hispano. Realitzador audiovisual, comissari d’art, pintor i articulista

María Ruido. Artista visual, realitzadora de vídeo, investigdora i productora cultural.

Ivan Pintor, Guionista i professor de comunicació audiovisual
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La por i l'esperança: utopies i distopies en les arts i la cultura de masses. Primera sessió
Com s'imaginen el futur els artistes i els escriptors d'avui?

La por i l'esperança són actituds amb les quals encarem la preocupació que ens produeix el futur. En
conseqüència, els imaginaris utòpics o distòpics són expressions que, a través d'una lectura del present, projecten
una hipòtesi sobre el futur que ens espera. Alhora, aquestes fantasies profètiques poden funcionar com un avís,
una presa de consciència reveladora. Les disciplines com ara la literatura, el cinema, el còmic i les sèries de
televisió permeten espais fonamentals per a la recreació d'utopies i distopies, en què es despleguen diversos
horitzons del possible. En aquesta trobada, s'analitzarà el paper d'aquestes manifestacions artístiques en la
configuració de paisatges ideològics, el seu potencial crític i el pas de la il·lusió a la desil·lusió.

De 17.10 a 18.30 h. "Paisatges apocalíptics: visions del futur en el cinema i els videojocs". Amb Andrés Hispano,
realitzador audiovisual, comissari, pintor i articulista, i Óliver Pérez Latorre, professor de la UPF i comissari de
l'exposició "Gameplay" al CCCB.

De 18.30 a 19 h. Pausa

De 19 h a 20.30 h. Art i activisme: intervencions en la imaginació de futurs possibles. Amb María Ruido, artista
visual, investigadora i productora cultural, i Laura Benítez Valero, doctora en Filosofia, investigadora i
conservadora independent.

Presentació i coordinació del cicle a càrrec de Josep Ramoneda, filòsof i periodista, i Antonio Monegal, catedràtic
de Literatura Comparada a la UPF.

La por i l'esperança: utopies i distopies en les arts i la cultura de masses. Segona sessió
Com s'imaginen el futur els artistes i els escriptors d'avui?

De 17.10 a 18.30 h. "Espais i fronteres de la ciència-ficció en la literatura i en el còmic". Amb Sara Martín
Alegre, professora de Literatura Anglesa i Estudis Culturals a la UAB, i Ivan Pintor Iranzo, guionista i professor de
Comunicació Audiovisual a la UPF.

De 18.30 a 19 h. Pausa

De 19 h a 20.30 h. "Escriure canvia el món? Utopies i distopies del present". Amb Laura Fernández, escriptora,
crítica cultural i periodista, i José Ovejero, escriptor de poesia, assaig, llibres de viatge i ficció.

Presentació i coordinació del cicle a càrrec de Josep Ramoneda, filòsof i periodista, i Antonio Monegal, catedràtic
de Literatura Comparada a la UPF.


