
Curs Presencial

Alícia Villar Aguilés; Francesc J. Hernàndez Dobon
Dpt. Sociologia i Antropologia Social



Aquest és un curs que barreja begudes, pel·lícules i accions d’agitació social. A través
de referències a la cultura del còctel i la visualització de fragments d’una selecció de pel·lícules
coneixerem algunes revoltes socials que s’han produït al llarg de la història al nostre context i a
d’altres més llunyans.

Des de la perspectiva sociològica revisarem el marc conceptual clau relacionat amb les
revolucions socials, accions de desobediència i formes de resistència. També es connectarà amb
l’anomenada cultura del còctel associada a funcions socials i culturals del consum d’alcohol, així
com els significats que s’associen a la pràctica de beure i l’impacte en termes econòmics. Resulta
igualment interessant endinsar-nos en els aspectes simbòlics, perquè des de la sociologia no es
poden passar per alt les funcions simbòliques de la pràctica social de beure com a canal o
vehicle simbòlic per identificar normes de comportament, relacions, valors, entre d’altres
elements, que ens defineixen com a societat. A més, podem atribuir a cada beguda una
vinculació simbòlica d’acord amb el context cultural i el moment.



La barreja de begudes o còctels en tant que
“mescla agitada” ens serveix de pretext metafòric
per tractar l’agitació social. Al llarg de la nostra
història tenim diversos exemples d’esdeveniments
que han generat agitacions socials, per motius de
subsistència, per raons ideològiques, per la
possessió o despossessió de terres, etc. En les
agitacions socials s’han organitzat resistències i
desobediències de temps passats que es poden
conèixer també per entendre el present.

El curs es desenvoluparà en cinc sessions en les quals, primerament, descrivim una revolta social,
destacant-hi els seus orígens, procés i particularitats. Seguidament, vincularem la revolta descrita amb
una pel·lícula, fent una anàlisi breu d’aquesta i visualitzant-ne alguns fragments per tal de, tot seguit,
obrir un cinefòrum per possibilitar la participació als estudiants. Tancarem cada sessió amb la
descripció i preparació d’un còctel que manté un fil de connexió amb la revolta i la pel·lícula escollides.



Idioma: Valencià
20 hores
Crèdits Nau Gran: 2
Preu: 51,46€

Dates: 
• 10, 17, 24 de Febrer
• 3 i 10 de Març

Horari: 
• Dijous de16:00 a 20:00h
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