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DESCRIPCIÓ GENERAL, OBJECTIUS I REQUISITS PREVIS 
Durant el curs 2009-2010 l’assignatura es dedica a l’estudi de la poesia de Gabriel Ferrater i 
l’aproximació a alguns dels poetes que en reberen una influència directa (amb especial atenció 
als inicis literaris de Narcís Comadira i Marta Pessarrodona). Es tracta bàsicament d’un curs 
pràctic de lectura i comentari, per la qual cosa se centrarà en els diversos llibres publicats per 
Gabriel Ferrater i en alguns dels que publicaren els altres dos poetes esmentats. També es 
procurarà contextualitzar aquesta producció, tant en l’àmbit català del seu moment com en el 
marc de les poètiques europees coetànies. La contextualització, però, tindrà caràcter 
complementari en una assignatura on el el més important serà la lectura i anàlisi de textos. 
 

ESBÓS DEL TEMARI 
1.   Un cop d’ull a la poesia catalana dels anys 60. 

  
2.   Ga riel Ferrater en el context de la poesia del seu temps. b

  
3.   La bibliografia sobre la poesia de Ferrater. Estat de la qüestió. 

  
4.   El  inicis literaris. s

  
5.   Da es pueris (1960). Lectura i anàlisi.  nuc

  
6.   Menja't una cama (1962). Lectura i anàlisi. 

  
7.   Teoria dels cossos (1966). Lectura i anàlisi. 

  
8.   Le  dones i els dies (1968). Entre la recopilació i la relectura. s

  
9.   Al unes dades sobre la recepció i la influència posterior. g

  
9.1. El cas de Narcís Comadira. De La febre freda (1965) a El verd jardí (1972).Lectura i 

anàlisi d’El verd jardí. 
9.2. El cas de Marta Pessarrodona: Setembre 30 (1969) i Vida privada (1972). Lectura i 

anàlisi de Vida privada.  
 

TUTORIES INTEGRADES  
Es duran a terme al despatx del professor en hores convingudes amb els alumnes. S’utilitzaran 
per comentar, en grup reduït o individualment, els exercicis que els alumnes aniran fent al llarg 
del curs i, a partir d’aquest comentari, reforçar aquells aspectes que puguin haver quedat poc 
clars o no assolits per l’alumne. En aquestes sessions, el professor pot recomanar, en funció de 
les dificultats detectades, exercicis específics per tal de resoldre-les.  
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FORMA D'AVALUACIÓ  
Els resultats dels exercicis que l’alumne haurà d’anar fent al llarg del curs i un examen final. 
També es tindran en compte les intervencions a classe en les sessions de seminari. 
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