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Prerequisits

No s'escau.

Objectius

Durant el segle XII es configura al voltant de les corts europees més dinàmiques una forma literària culta en
llengua romànica: el romanç. S'analitzaran els factors socioculturals que van originar aquesta nova forma
literària. S'identificaran alguns de les seves principals caracteritzacions: des de les primeres traduccions i
adaptacions d'obres llatines, els  (centrats en temes de l'antiguitat clàssica), o la matèria deromans antiques
Bretanya, configurada per un conjunt d'obres inspirades en relats procedents de la cultura celta. Estudiarem
en profunditat l'obra de Chrétien de Troyes, punt d'arrencada de la gran difusió del cicle artúric al llarg de l'edat
mitjana. S'abordaran, doncs, les obres principals en el context de la llegenda artúrica, la qual, més enllà de la
seva arquitectura complexa, es origen indiscutible del gènere de la novel·la. En definitiva, identificar, descriure
i analitzar els primers documents narratius romànics.

Competències

Estudis Francesos
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
Comunicar de manera clara i en el registre adequat un treball acadèmic.
Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials
Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge

Continguts

1. ELS ROMANÇOS DE MATÈRIA ANTIGA O ROMANS ANTIQUES

1.1. L'origen de la novel·la europea: el naixement del romanç

1.2. El públic cortesà i el desenvolupament del mecenatge

1.3. El  i el renaixement del segle xiiclerc

1.4. La representació de l'Antiguitat en el romanç antic. La teoria de la translatio

1.5. El primer : el romanç antic Roman d'Alexandre

1.6. La tríada clàssica

1.6.1. El Romanç de Tebes

1.6.2. El Romanç d'Enees

1.6. 3 El  de Benet de Sainte-MaureRomanç de Troia

2. LA MATÈRIA DE BRETANYA. ELS LAIS

2.1. La matèria de Bretanya

2.2. El naixement de la ficció: oralitat i merveilles

2.3. Els lais

2.4. Maria de França

2.4.1. La concepció literària de Maria de França: el pròleg dels Lais

2.4.2 Els  i la literatura cortesanaLais

3. LA MATÈRIA DE BRETANYA. EL TRISTANY

3.1. La història de Tristany

3.2. Adopció i adaptació de les fonts cèltiques de la matèria tristaniana

3.3. Les versions del Tristany

3.3.1. Les versions conservades del i la seva posterioritat literàriaTristany 
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3.3.2 El de Tomàs d'Anglaterra: una pintura tràgica de la Tristany fin'amors

3.3.3. El  de Béroul: un mite transgressiuTristany

4. LA MATÈRIA ARTÚRICA. CHRÉTIEN DE TROYES

4.1. Orígens de la matèria artúrica: el deWaceRomande Brut 

4.2. L'activitat literària de Chrétien de Troyes

4.3. La teoria literària de Chrétien de Troyes

4.3.1. Els pròlegs: la dimensió moral de la fabula

4.3.2. "La sortida del cavaller cortesà": La noció de aventura i la funció del meravellós.

4.3.3. : ètica i estètica en l'obra de Chrétien de Troyes Une mout bele conjointure

4.3.4. La racionalització de l'element meravellós

4.4. El Cavaller del Lleó

4.5. El conte del Graal

5. L'HERÈNCIA DE CHRÉTIEN DE TROYES: EL ROMANÇ ARTÚRIC AL SEGLE XIII

5.1. Les continuacions d'   de Chrétien de TroyesEl conte del Graal

5.2. Al marge del Graal: el romanç artúric postclàssic.

5.2.1. Innovacions temàtiques i estructurals

5.2.2. L'experimentació amb la forma artúrica.

5.3. La matèria artúrica a Occitània: el Jaufré

5.4. La narrativa artúrica en prosa

5.4.1. L'adopció de la prosa per a la narrativa

5.4.2. La  artúrica: la reconstrucció del món artúric amb voluntat totalitzadoraVulgata

5.4.3. El : l'estètica de l'entrellaçamentLancelot del Llac

5.4.4. : ideari cavalleresc i mística cistercencaLa cerca del Sant Graal

5.4.5. La mort del rei Artur

6 ESTÈTICA REALISTA I NOUS CORRENTS NARRATIUS DEL SEGLE XIII

6.1. Amors contrariats i inspiració bizantina: el naixement del romanç idíl·lic

6.2. El romanç realista.

6.2.1. Gualter d'Arràs: la cerca de la versemblança i el rebuig de la matèria de Bretanya

6.2.2. Joan Renart

6.2.3. Estètica realista i tradició trobadoresca

6.3. Literatura cavalleresca i tradició occitana:  i Flamenca Joufroi de Poitiers

6.4. La desmitificació de l'amor i l'aventura
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6.4. La desmitificació de l'amor i l'aventura

Metodologia

La metodologia docent es basa en:

1- Aprenentatge basat en explicacions, lectures i audicions.

2-Exercicis pràctics d'anàlisi textual.

3-Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. 10 0,4 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Dos (mínim) comentaris de textos narratius. 20 0,8 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Treball final 30 1,2 1, 2, 3, 4

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades a través d'examen, treballs individuals i/o en grup,
comentaris de text i presentacions.

-Mòdul de lliurament de treballs: en aquest mòdul s'avaluaran un o més treballs amb un pes global aproximat
d'entre el 30% i el 50%.

-Mòdul de presentacions de textos a l'aula, amb un pes global aproximat d'entre el 20% i el 4

-Mòdul de prova escrita, amb un pes global aproximat d'entre el 30% i el 50%.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Activitat participativa a la classe i coordinada amb
d'altres companys.

Aproximació bibliogràfica
autònoma a la matèria.

30 1,2 1, 2, 3, 4

Anàlisi d'un text narratiu aplicant el coneixement
del conetx històric i sociocultural.

Avaluació amb orientació
instrumental i bibliogràfica

30 1,2 1, 2, 3, 4

Dos (mínim) comentaris de textos narratius. Aproximació bibliogràfica
autònoma a la matèria.

30 1,2 1, 2, 3, 4
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