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OBJECTIUS

A. Objectius generals: 1) examinar l'estatut, característiques i funció de la Crítica 
Literària; 2) analitzar la pràctica sobretot periodística de la Crítica Literària; i 3) estimular 
la lectura reflexiva i conscient dels textos crítics i de creació (narrativa) i l'actitud crítica 
en general.

B. Objectius específics: 1) analitzar els trets bàsics d'un text crític i referir-los a 
l'obra literària; 2 descriure i  comparar interpretacions i  valoracions; i  3)  planificar i 
escriure una ressenya o text crític.

CONTINGUT

1. La literatura com a sistema.- 2.- Què és i per què serveix la crítica literària. - 3. 
La  crítica  universitària i  la  crítica d’actualitat.-  4.  La  pluralitat a  la  crítica.- 5.  Els 
processos de lectura.- 6. La descripció de les obres literàries.- 7. La interpretació.- 8. Els 
valors i la valoració. El debat sobre el cànon

AVALUACIÓ

La qualificació final es  basarà en:  1) una ressenya feta de manera individual 
d'entre 120 i 150 línies de 60 espais o una extensió equivalent i 2) una prova escrita que 
combinarà teoria i pràctica sobre un aspecte de la teoria abordada a classe. Però també es 
tindrà en compte les intervencions a classe i, en particular, la presentació a classe en grup 
d'una obra i de les ressenyes que hagi generat i la proposta alternativa que en faci el 
col·lectiu  (que  ha  de  presentar  el  treball  per  escrit  després)  amb  la  bibliografia 
periodística que hagi generat i l'expressió de l'opinió pròpia

La ressenya individual  s'ha de presentar  en format DIN A4, mecanografiat o 
imprès, amb els fulls grapats i numerats, sense enquadernació (ni fulls accessoris), tan 
sols amb la indicació clara a la portada de la referència bibliogràfica completa del títol 
ressenyat i del nom de l’autor/a.
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