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Tel: 34 900 802 109
Aquest  curs  proposa una aproximació a les  literatures  negres
d’Àfrica  i  diàspora  a  partir  dels  tres  objectius  següents:  (1)
examinar  la  multiplicitat  de  veus,  escriptures  i  plantejaments
estètics  i  ideològics  “negres”  per  oferir-ne  una  comprensió
contextualitzada;  (2)  problematitzar  i  renovar  la  comprensió
exigua del cànon literari; i (3) reflexionar sobre els mecanismes
i els oblits del mercat literari global i el cosmopolitisme cultural.
Treballarem  amb  els  textos  en  traducció  i  remetrem,  per
qüestions puntuals, als textos originals.

Mòdul 1 (del 2 d’octubre al 18 de desembre) 

1. Genealogia dels “discursos negres”. Figures de 
l’intel·lectual africà
2. La legitimitat literària. Composició, circulació i recepció de 
la paraula artística
3. Seleccionar, traduir i adaptar. La invenció de la “literatura 
oral”
4. Llums i ombres de la “negritud”. Retrat del poeta com a 
Orfeu negre
5. Inventaris precolonials i fabricació d’autenticitat: destrucció,
idealització i acusació
6. Bildungsroman, alienació i afirmació cultural
7. El taller d’escriptura de l’artista militant
8. La construcció de les literatures nacionals: el cas del gegant
nigerià
9. Riure per no plorar. Polítiques de l’humor i de l’horror en les
“novel·les de dictadors”
10. Dones dissidents: espai públic i veu literària
11. Memòries en conflicte: testimoniar, reparar i 
patrimonialitzar
12. Traducció i segregació literària: oblits, exclusions i 
equívocs.
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Mar Garcia és professora de literatures francòfones i africanes a la 
Universitat Autònoma de Barcelona i desenvolupa la seva recerca en l'àmbit
de les literatures i les arts africanes contemporànies, a les quals ha dedicat 
nombrosos estudis.
Recentment ha publicat Inapropiados e inapropiables. Conversaciones con 
artistas africanos y afrodescendientes (La Catarata, 2018)

Mòdul 2 (del 5 de febrer al 6 de maig) 
1. Arqueologia de l’Atlàntic negre i literatures 
afrodiaspòriques
2. La Harlem Renaissance: societat artística i doble 
consciència
3. Marginalitat i activisme polític. De la literatura negra 
urbana al Black Arts Movement
4. Vells fantasmes, noves resistències. Figuracions 
contemporànies de l’esclavatge
5. Literatures insulars (I). Indigenismes, negrismes i altres 
“ismes”
6. Literatures insulars (II). El paradigma de la relació i les 
identitats rizomàtiques
7. Escriptures migrants d’anada i tornada: passatges i 
transnacionalisme literari
8. Travessies i fronteres. El gènere del “retorn”
9. Gramàtica literària de l’afropolitanisme
10. Figures de la melancolia africana i afrofuturisme
11.“Not Black Enough”.Cap a la literatura postracial?
12. L’escriptor, personatge de ficció. Filiacions, llegats i 
homenatges.

Bibliografia
Baldwin, James: El blues de Beale Street, Edicions de 1984, 2019.
Everett, Percival: X, Blackie Books, 2011.
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Calendari
Mòdul 1: 2, 9, 16, 23 i 30 d’octubre; 6, 13, 20 i 27 de novembre; 
4, 11 i 18 de desembre 
Mòdul 2: 5, 12, 19 i 26 de febrer; 4, 11, 18 i 25 de març; 1, 15, 29 
d’abril i 6 de maig

Preu 
1r mòdul: 240 euros
2n mòdul: 240 euros
Preu curs anual: 408 (-15% descompte)

Informació i reserves: academia@lacentral.com
93 550 46 01
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