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2012-13 

 

1. Dades de l’assignatura i 2. Equip docent 
 

 
 

 

 
 

3- Prerequisits 

 

 Per cursar aquesta assignatura es recomana tenir presents en tot moment els coneixements 

adquirits a les assignatures de literatura de segon curs.  

 Cal un nivell inicial d’anglès C1 (advanced) del Common European Framework of Reference for 

Languages: Learning, Teaching, Assessment, segons el qual l’estudiant pot: comprendre una àmplia 
gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit; expressar-se amb fluïdesa i 

espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions; utilitzar la 

llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals; produir textos 
clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures 

organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. 

Nom de l’assignatura CRÍTICA LITERÀRIA EN ANGLÈS 

Codi 100245 

Crèdits ECTS 6 

Curs i període en el que    

s’imparteix 
TERCER CURS, PRIMER SEMESTRE 

Horari DIMARTS I DIJOUS  11:30 – 13:00 

Lloc on s’imparteix FACULTAT DE LLETRES  

Llengües ANGLÈS 

 

Professor/a de contacte 
 

Nom professor/a JOAN CURBET SOLER 

Departament FILOLOGIA ANGLESA I GERMANÍSTICA 

Universitat/Institució UAB  

Despatx B11-116 

Telèfon  93 5812304 

E-mail Joan.Curbet@uab.cat 

Horari d’atenció  

mailto:Joan.Curbet@uab.cat
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4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 

 

 L’assignatura “Crítica de la Literatura en Anglès” ofereix una introducció a les modalitats de la 

crítica literària escrita en anglès en els segles XX i XXI, mitjançant la lectura, l’anàlisi, el debat i la 

interpretació.  

 La formació obtinguda és imprescindible per a completar els coneixements literaris al llarg del 

grau en tant que el seu objectiu principal és formar l’estudiant com a lector. 

 

En completar ‘Crítica de la Literatura en Anglès’, l’estudiant podrà: 

 Demostrar una molt bona comprensió lectora de les modalitats de la crítica literària en anglès en 

els segles XX i XXI. 

 Generar crítica literària bàsica mitjançant assaigs i presentacions 

Utilitzar els recursos de qualsevol biblioteca universitària en relació a la matèria ‘Crítica de la 

Literatura en Anglès’. 

 
 

5- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 

Competències transversals 

CT1 Treballar de manera autònoma i responsable per a aconseguir els objectius prèviament planificats 

CT2 Buscar, triar i gestionar informació de manera autònoma, tant a fonts estructurades (bases de 

dades, bibliografies, revistes especialitzades) com a Internet. 

CT5 Mantenir una actitud de respecte vers les opinions, els valors, els comportaments i les pràctiques 

d’altres. 

CT6 Respectar els drets de la propietat intel·lectual i valorar amb raonament crític la producció pròpia 

i aliena. 

 

Competències específiques 

 

En completar l´assignatura, l´estudiant podrà:  

 

E2  
Fer un ús flexible i efectiu de la llengua anglesa per a fins acadèmics, professionals i socials. 

 

 Comunicar-se en anglès, amb errors ocasionals, amb altres parlants de nivell C1 sobre temes 

relacionats amb la literatura anglesa de la Crítica de la Literatura en Anglès. 

 Participar en debats presencials i virtuals en anglès, amb errors ocasionals, sobre temes relatius a 

la Crítica de la Literatura en Anglès. 

  
E3 Entendre una àmplia varietat de textos en anglès a qualsevol mitjà (orals, impresos, audiovisuals), 

extensos i amb nivell mig-alt d’exigència, així com reconèixer-hi sentits implícits. 

Resultats d’aprenentatge. En completar l’assignatura l’estudiant podrà: 

 Llegir i entendre textos literaris en anglès de la Crítica de la Literatura en Anglès. 

 Analitzar i interpretar a nivell intermedi textos primaris i secundaris en anglès de i sobre la 
Crítica de la Literatura en Anglès.   

 Distingir les idees principals de las secundàries i fer una síntesi dels seus continguts als 

textos primaris i secundaris en anglès de i sobre la Crítica de la Literatura en Anglès. 
 

E4 Produir textos acadèmics en llengua anglesa, clars, ben estructurats i detallats, sobre temes de certa 
complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text. 
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Resultats d’aprenentatge. En completar l’assignatura l’estudiant podrà: 

 Redactar textos acadèmics expressant una opinió, argumentant una idea o comentant un text en 

anglès, amb errors ocasionals, sobre temes relatius a la Crítica de la Literatura en Anglès.   

 Fer presentacions orals en anglès, amb errors ocasionals, sobre temes i textos relacionats amb la 

Crítica de la Literatura en Anglès.   
  
E6 Identificar els principals corrents literaris, culturals i històrics en llengua anglesa. 

 

Resultats d’aprenentatge  
En completar l’assignatura l’estudiant podrà: 

 Identificar els principals corrents literaris, autors i textos de la Crítica de la Literatura en Anglès. 

 Descriure l’evolució històrica i temàtica de la Crítica de la Literatura en Anglès. 

 Descriure el tarannà i els trets principals dels diferents gèneres literaris i la seva presència a la 

Crítica de la Literatura en Anglès.  
 

 

6.- Continguts de l’assignatura 
 

UNITAT 1 – Les tradicions crítiques anglo-americanes al segle XX: el “New Criticism” i els 

desenvolupaments posteriors.  

 
UNITAT 2 – Formes marxistes i post-marxistes de crítitica literària en anglès.   

 

UNITAT 3 –  El psicoanàlisi i les seves derivacions com a formes de crítica literària.  

 

UNITAT 4 – L´estructuralisme i els post-estructuralisme. Cap a la postmodernitat en la crítica 

literària.  

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

1 crèdit ECTS = 25 hores de formació > 6 crèdits = 150 hores 

 Activitats dirigides (màxim 35%, fem el 30%, 1.8 cr) 

 Activitats supervisades (màxim 17%, fem el 15%, 0.9 cr) 

 Activitats autònomes (mínim 50%, 3 cr) 

 Activitats d’avaluació (màxim 5%, 0.3 cr) 

 

TIPUS 

D’ACTIVITAT 
ACTIVITAT Hores 

RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

Dirigides  45  

 Classes teòriques 30 

-Llegir i entendre textos literaris 

(en anglès) de Crítica de la 

Literatura en Anglès.  

-Analitzar i interpretar a nivell 

intermedi textos primaris i secundaris 

(en anglès) de i sobre Crítica de la 

Literatura en Anglès.   

 
-Distingir les idees principals de las 

secundàries i fer una síntesi dels seus 

continguts, a partir de textos primaris 

i secundaris de i sobre la Crítica de la 
Literatura en Anglès.   
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 Identificar els principals corrents 

literaris, autors i textos de la Crítica  

de la Literatura en Anglès.   

 Descriure l’evolució històrica i 

temàtica de la Crítica de la Literatura 
en Anglès.   
 

  Descriure el tarannà i els trets 

principals de les diferents modalitats 
de Crítica de la Literatura en Anglès.   
 

 
Lectura i debat dels textos a 

l’aula 
15 

 Comunicar-se en anglès, amb 

errors ocasionals, amb altres parlants 

de nivell inferior a C1 sobre temes 
relacionats amb la Crítica de la 

Literatura en Anglès. 

 Participar en debats presencials, 

amb errors ocasionals, sobre temes 

relatius al tema estudiat.  

Supervisades  22:30  

 
Redacció de comentaris 

crítics (‘paper’) 
 

 Redactar textos acadèmics 

(‘paper’) expressant una opinió, 

argumentant una idea o comentant un 

text en anglès, amb errors ocasionals, 

sobre temes relatius a la Crítica de la 
Literatura en Anglès.  

 

Autònomes  75  

 Lectura de textos individual 55 

-Analitzar i interpretar a nivell 

intermedi textos primaris i secundaris  

de la Crítica de la Literatura en 

Anglès.   
 
 -Distingir les idees principals de las 

secundàries i fer una síntesi dels seus 

continguts als textos primaris i 

secundaris en anglès de i sobre la 
Crítica de la Literatura en Anglès.   
 

 Estudi personal 20 

 Identificar els principals corrents 

literaris, autors i textos de la  Crítica 
de la Literatura en Anglès.   

. 

 Descriure l’evolució històrica i 

temàtica de la Crítica de la Literatura 
en Anglès.   
  

Avaluació  7:30  

 Preparació d’examen 4:30 

Analitzar i interpretar a nivell 

intermedi textos primaris i 

secundaris en anglès sobre la 

Crítica de la Literatura en 
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Anglès. 

 

- Distingir les idees principals de les 

secundàries i fer una síntesi dels seus 

continguts als textos primaris i 
secundaris en anglès de i sobre 

l´época estudiada. Identificar els 

principals corrents literaris, autors i 

textos de la Crítica de la Literatura 

en Anglès.  
 

 Exàmens 3 

- Redactar textos acadèmics 

expressant una opinió, argumentant 

una idea o comentant un text en 
anglès, amb errors ocasionals, sobre 

temes relatius a la Crítica de la 

Literatura en Anglès.  

 

 

 

8.- Avaluació 
 
L’avaluació per aquesta assignatura es basa en els següents exercicis: 

 Comentari crític de text (‘paper’) (1) = 40% 

 Exàmens (2 x 25%) = 50% 

 Participació als debats a l’aula = 10% 

 

 
Atenció: 

 

 L’avaluació serà continuada.  

 Tots els exercicis són OBLIGATORIS. 

 La nota mínima per fer mitjana en tots ells és 4. 

 El lliurament de qualsevol exercici exclou la possibilitat d’obtenir la qualificació de No presentat 

com a nota final del curs. 

 El nivell d’anglès es tindrà en compte en la correcció dels treballs escrits i en l’avaluació final. 

Serà el 25% de la nota en totes els exercicis, i s’avaluarà tal com s’especifica al final d’aquesta 

guia. 

 Reavaluació: Només poden anar a la reavaluació aquells estudiants que hagin superat com a 

mínim el 70% de les tasques. Només son reavaluables els comentaris i els exàmens. 

 MOLT IMPORTANT:  El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà 

automàticament un SUSPENS (0) de tota l’assignatura i no només de l’exercici plagiat. PLAGIAR 

és copiar de fonts no identificades d’un text, sigui una sola frase o més, que es fa passar per 

producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS D’INTERNET I AFEGIR-
LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és una ofensa 

greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es 

puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l’originalitat i autenticitat del text propi. 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ HORES RESULTATS D’APRENENTATGE 
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30 

Redacció de 1 comentari crític de text 
(‘paper’, 2.500 paraules) – El tema es 
de lliure elecció, però relacionat amb els 

textos i autors estudiats a classe. Cal 

emprar com a mínim 3 fonts 

secundàries. 

22:30 

 Redactar textos acadèmics (’paper’) 
expressant una opinió, argumentant una idea o 
comentant un text en anglès, amb errors 

ocasionals, sobre temes relatius a la Crítica  de la 

Literatura en Anglès. 

Exàmens (2) (1 pregunta cadascú, 
mínim 350 paraules, comentari crític 
amb passatge de l’obra original). Les 

hores inclouen la preparació (pràctica 

d’escriptura). 

7:30 

 Redactar textos acadèmics expressant una 
opinió, argumentant una idea o comentant un text 

en anglès, amb errors ocasionals, sobre temes 

relatius a la Crítica de la Literatura en Anglès.  

 

9- Bibliografia i enllaços web 

 

UNITAT 1 

 

Les tradicions crítiques anglo-americanes al segle XX: el “New Criticism” i els 

desenvolupaments posteriors. 

 

Lectura de F.R. Leavis, Selections from Scrutiny (1932-48) 
Lectura de T.S. Eliot, Selections from Complete Essays (1917-61) 

Llibre: Secció de l´antologia crítica i poemes (Ch. Baudelaire, W.H.Auden) inclosos al Reading Pack.  

 Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació): 

T. S. Eliot, “To criticise the critic” (1960) 
Terry Eagleton, “The rise of English” (1983)  

 

UNITAT 2 

Formes marxistes i post-marxistes de crítitica literària en anglès 
 

Lectura de Walter Benjamin, “Eighteen theses on the philosophy of history” (1940) 

Lectura de Fredric Jameson, Selections from Marxism and Form (1971) 
Llibre: Selecció de l´antologia i narracions relevants (E.A.Poe, C.Baudelaire), inclosa en el Reading 

Pack. 

 Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació): 

Tony Bennett, Formalism and Marxism (1985) 

Terry Eagleton, “Political criticism” (1983)  

 

 

UNITAT 3 

El psicoanàlisi i les seves derivacions com a formes de crítica literària. 

 

Lectura de Sigmund Freud, Dora: A Case Study (1905) 
Lectura de Lionel Trilling, “Freud and literature” (1941) 

Llibre: Selecció de l´antologia i narracions relevants (F.Kafka, H. James), incloses en el Reading Pack. 

 Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació): 

Maud Bodkin, “Archetypes in Coleridge´s Ancient Mariner” (1934) 

Juliet Mitchell, “Femininity, narrative and psychoanalysis” (1984) 
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UNITAT 4  

L´estructuralisme i els post-estructuralisme. Cap a la postmodernitat en la crítica literària. 

 

Lectura de Paul de Man, “Resistance to theory” (1982) 
Lectura de M.H. Abrams, “The deconstructive angel” (1976) 

Llibre: Selecció de l´antologia i narracions relevants (N. Hawthorne, H. Melville), incloses en el 

Reading Pack. 

 Si vols continuar llegint (OPCIONAL, en ordre de recomanació): 

J. Hillis Miller, “The critic as host” (1978) 

Terry Eagleton, "Frère Jacques: the politics of deconstruction." (1987).  

 

Altres textos recomanats 
 

 

Abrams, M. H.Doing Things With Texts: Essays in Criticism and Critical Theory.  New York: 

Norton, 1989. 
 
Alborg, Juan Luis. Sobre Crítica y Críticos. Madrid: Gredos, 1991.  

 

Benjamin, Walter, Illuminations. Edited by Hannah Arendt. New York: Schocken, 1969. 
 

Bloom, Harold, Paul de Man, Jacques Derrida, Geoffrey H. Hartman, and J. Hillis Miller, 

Deconstruction and Criticism. London: Routledge & Kegan Paul, 1979. 

 
De Man, Paul, Blindness and Insight: Essays on the Rhetoric of Contemporary Criticism. 

Minneapolis: University of Minnesota, 1983.  

 
Eagleton, Terry, Literary Theory; An Introduction; Second Edition. Oxford: Blackwell Publishers, 

1996.  

 

Fish, Stanley Eugene Is There a Text in This Class? The Authority of Interpretive Communities.  
London: Harvard University Press, 1980.  

 

Frye, Northrop, Anatomy of Criticism; Four Essays. London: Penguin Books, 1957. 
 

Hillis Miller, J. On Literature. London: Routledge, 2002.  

 
Jameson, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a Socially Symbolic Act. Ithaca, N. Y.: 

Cornell University Press, 1981. 

 

Leavis, F. R. Scrutiny. Cambridge: Cambridge University Press, 1953. 
 

Moi, Toril. Sexual/Textual Politics: Feminist Literary Theory. London: Methuen, 1985. 

 
Scholes, Robert. Textual Power: Literary Theory and the Teaching of English. New Haven: Yale 

University Press, 1985. 
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Brief Description of the Subject 

 
1) Crítica de la Literatura en Anglès provides an introduction to the most relevant forms of 

literary criticism in English in the 20
th

 and 21
st
 centuries, through the reading, analysis, 

discussion and interpretation of representative critical texts. 
2) This subject is invaluable to complete the undergraduate literary curriculum, in order to 

train students as critical readers.   

3) On successfully completing Crítica de la Literatura en Anglès, students will be able 

to: 
 exhibit good comprehension skills in the various forms of literary criticism in English 

during this period.  

 exhibit complex and developed literary critic skills. 

 be able to use the library resources as applied to the subject matter of Crítica de la 

Literatura en Anglès. 
 

 

 

Syllabus 

 

Unit 1:  
Anglo-american critical traditions: the “New Criticism” and its aftermath. 

Unit 2:  
Marxist and post-marxist Forms of literary criticism.  

Unit 3:  
Psychoanalisis as a form of literary criticism.   

Unit 4:  
The structuralist and post-structuralist paradigms: towards post-modernity.   

 

Assessment 

 

Assessment for this course is based on the following: 

 
 Text Commentary (‘paper’) (1) = 40% 

 Exams (2 x 25%) = 50% 

 Participation in class discussion and debates = 10% 

 

 

 

PLEASE NOTE: 

 

 All the subjects in this degree follow continuous assessment. 

 All the exercises are COMPULSORY. An exercise not handed in or an exam the 

student has not taken will count as an ‘NP’ (‘no presentat’ or ‘no evidence’), that is to 

say a 0. Doing at least 30% of the assessment exercises, of any type, excludes 

obtaining an NP as final mark. 
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 The minimum mark for an exercise or exam to be considered for the average final 

mark is 4, although the minimum pass mark for the whole subject is 5. 

 The student’s command of English will be taken into account when marking all 

exercises and for the final mark. It will count as 25% of this mark for all the exercises 

and will be assessed as follows: 
Grammar (morphology and syntax): 30% 

Vocabulary (accuracy and variety): 15%  
Cohesion (among sentences and paragraphs): 15% 

Organization (sound argumentation of ideas): 20% 

Style (expression and register): 15% 
Spelling: 5% 

 Reviewing procedure: Students have a right to review their exercises with the teacher 

in a personal tutorial, on the set dates, never later than 2 weeks after the exercise/exam 

is marked, including re-assessment. The student loses this right if s/he fails to collect 

the exercise/exam within the period announced by the teacher. 

 Re-assessment conditions: Only students who pass 70% of the exercises/exams for 

continuous assessment may take re-assessment for the remaining 30%, provided they 

have done all the exercises or taken all the exams. A re-assessment exam is always 

programmed by the ‘Facultat’ but the teacher may offer other forms of re-assessment 

for the exercises. 
 

VERY IMPORTANT:  

 
Partial or total plagiarising will immediately result in a FAIL (0) for the plagiarised exercise (first-year 

subjects) or the WHOLE SUBJECT (second-, third- and fourth-year subjects). PLAGIARISING 

consists of copying text from unacknowledged sources –whether this is part of a sentence or a whole 

text– with the intention of passing it off as the student’s own production. It includes cutting and 
pasting from internet sources, presented unmodified in the student’s own text. Plagiarising is a 

SERIOUS OFFENCE. Students must respect authors’ intellectual property, always identifying the 

sources they may use; they must also be responsible for the originality and authenticity of their own 
texts. 

 

 


