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OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA: 
 
L’objectiu del curs és treballar alguns aspectes de la literatura contemporània, 
tot prenent com a centre una tria representativa de lectures. Els enunciats del 
temari formulen només els punts essencials del marc històric, mentre que la 
feina del curs es concreta en la lectura i comentari de textos de gèneres 
diversos que ofereixen una mostra de la producció d’autors recents i 
estrictament contemporanis. 
 
TEMARI: 

 
 

Introducció. 
Activitat literària i premsa. Presència dels escriptors a les publicacions 
periòdiques i als mitjans de comunicació en general. 
 
1. Producció literària i recepció. 
La literatura durant el primer franquisme i els anys cinquanta. 
Producció en prosa. La represa de la novel.la. El conte. 
La premsa impossible. Els premis literaris. Memorialisme i resposta del públic. 
    Les propostes del realisme històric i la voluntat de   normalització cultural. 
Evolució dels diversos gèneres. 
 
 
2. El nou marc legal i les noves possibilitats de difusió. Ensenyament. Premsa 
edicions. 
Evolució dels gèneres majoritaris  i canvis en el públic lector. 
Els corrents novel.lístics. El conte. Lectures i comentaris. 
Premsa i literatura. Propostes i models. Lectures i comentaris. 
Els mitjans àudiovisuals. Noves formes literàries. Lectures i comentaris.  

 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
BIBLIOGRAFIA  BÀSICA: 
 
El curs es basa en lectures de textos. Les monografies o estudis referits als 
autors i llibres comentats, si és que se n’han publicat, perquè es tracta 
d’escriptors coetanis, seran indicats oportunament durant les classes.  
 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA:  
 
 
 
 
METODOLOGIA DOCENT: 
 
 

TEORIA:  Exposicions sobre l’evolució dels diversos gèneres i la 
situació dels autors en aquests contextos. Propostes metodològiques 
sobre els models de comentari de text segons els llibres triats.   

 
 
 
PRÀCTIQUES:  Comentaris de lectura a classe. Comentaris escrits 
sobre el llibre triat. Crònica arran de la visita d’un autor a classe. 
  
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ:  
 
 
Avaluació continuada dels comentaris indicats a les pràctiques. Prova basada 
en comentaris de textos. 
 
 
ALTRES QÜESTIONS: 
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