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Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Aquesta assignatura tracta de donar una visió panoràmica de la poesia catalana del segle XIX, que completi la
que s'ha pogut adquirir a "Literatura catalana del segle XIX" i hi aprofundeixi.

Competències

Llengua i literatura catalanes
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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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
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Estudis de Català i de Clàssiques
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d?aquell camp d'estudi.
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
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Estudis de Català i Espanyol
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les
tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Estudis de Francès i Català
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les
tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
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llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda daquell camp d'estudi.
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
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Estudis d'Anglès i Català
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Elaborar estudis de caràcter històric sobre la tradició literària catalana i anàlisis interpretatives sobre les
tendències, els gèneres i els autors de la literatura catalana.
Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d?aquell camp d'estudi.
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
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 la seva
àrea d'estudi ) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social ,
científica o ètica.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques
Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el
seu context històric i cultural.
Distingir entre ficció i realitat i relacionar-les.
Distingir la informació important de la informació secundària.
Distingir les idees principals de les secundàries en textos literaris en llengua alemanya i fer-ne una
síntesi de continguts.
Distingir les idees principals de les secundàries i realitzar síntesis dels seus continguts en els textos en
italià referents a la literatura, l'art i l'estètica.
Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
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Elaborar textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la
literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent,
sobre autors i obres del període contemporani.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar las ideas principales y las secundarias y expresarlas con corrección lingüística.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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.
Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer en un text
contemporani els trets de la tradició occidental.
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne lanàlisi crítica
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne lanàlisi crítica.
Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
Potenciar la capacitat de lectura , interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat
Reconèixer textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, aplicar-les als textos de la
literatura catalana contemporània i redactar anàlisis de la llengua literària de textos catalans
contemporanis.
Redactar assaigs històrics i interpretatius sobre la tradició literària catalana contemporània, i exposar i
argumentar visions de conjunt sobre fenòmens de la literatura catalana contemporània.
Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

I. El Romanticisme i la poesia

1. La poesia en la teoria romàntica

2. La poesia popular i la poesia romàntica

II. La poesia romàntica a Catalunya

1. La introducció del pensament romàntic a Catalunya: la poesia

2. La poesia en la Renaixença. Els Jocs Florals

III. La poesia en llengua catalana

1. B. C. Aribau: "La pàtria. Trobes"

2. Joaquim Rubió i Ors

3. Marià Aguiló, Tomàs Aguiló, Manuel Milà i Fontanals,

Josep Lluís Pons i Gallarza, Víctor Balaguer, Teodor Llorente.

IV. Jacint Verdaguer

1. Una poètica romàntica.

1.1. Temes

1.2. Retòrica

2. Idil·lisme.

2.1. Idi·lis i cants místics

Poesia catalana i romanticisme   2015 - 2016

4



3. Els models èpics i els "mites" de la Renaixença

3.1. Canigó

4. La crisi personal i el tema religiós

4.1. Flors del Calvari

V. Angel Guimerà

VI. Crisi del romanticisme i recerca de modernitat.

1. Francesc Matheu

2. Joaquim M. Bartrina

3. Apel·les Mestres

Metodologia

 Classes expositives

 Debats

 Realizació d'activitats pràctiques

 Elaboració de treballs

 Estudi personal

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura i discussió de textos poètics 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Tipus: Supervisades

Seguiment de classes expositives 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Tipus: Autònomes

Consulta bibliogràfica per obtenir una visió

general de la matèria

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Avaluació

A. L'estudiant haurà de fer un examen, que consistirà en el comentari escrit de textos poètics i/o teòrico-crítics.

B. L'estudiant rebrà del professor l'encàrrec d'exposar a classe la lectura aprofundida de textos poètics, teòrics
o crítics. S'espera també que participi en els debats sobre les lectures que exposin els seus companys.
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C. L'estudiant farà un treball escrit sobre un aspecte teòric, crític o estètic de la poesia del període, que lliurarà
a mitjan maig, l'elecció del qual haurà de ser aprovada pel professor. Les sessions de tutoria d'aquest treball
formen part important de l'avaluació continuada.

No es contempla que l'estudiant pugui anar a reavaluació sense haver passat per l'avaluació. Amb una nota
inferior a 4 en l'avaluació no podrà anar a reavaluació.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Participació en el debat sobre les lectures

presentades a classe

20% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Presentació oral d'una lectura 20% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Treball escrit i examen 60

%

40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

ANTOLOGIES

V. BALAGUER: , B. 1859.Los trovadors moderns

A. de BOFARULL: , B. 1858.Los trovadors nous

Llibre del amor, La Renaixensa, 1882.

Llibre de la pàtria, La Renaixensa, 1882.

Llibre de la fe, La Renaixensa, 1883.

J. MOLAS: , Edicions 62, B.1994.Antologia de la poesia catalana romàntica

O. SALTOR: , Selecta, B. 1954.Antologia dels Jocs Florals. Síntesi històrica

E.J. VERGER: , vol. II, Inst. Alfons el Magnànim, València 1984.Antologia de poetes valencians

M. M. ALOMAR: , Palma de Mallorca, Diari de Balears,Antologia de la poesia de la Renaixença a Mallorca
2006.

BIBLIOGRAFIA GENERAL SOBRE EL ROMANTICISME

M. H. ABRAMS: .El espejo y la lámpara

I. BERLIN: .Las raíces del romanticismo

C. M. BOWRA: La imaginación romántica.

S.T. COLERIDGE: .Biographia literaria

V. LLORENS: .El romanticismo español

E.A. PEERS: .Historia del movimiento romántico español
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H. PEYRE: Qu'est-ce que le romantisme?

E.A. POE: , dins .El principio poético Ensayos y críticas

J-P. RICHTER: ,. dins Esencia de la poesía El entusiasmo y la quietud. Antología del romanticismo alemán.
Ed. de Antoni Marí,. 56-63.

P. B. SHELLEY: , "Camp de l'Arpa", núms. 10 i 11, B. 1974Defensa de la poesía

F. SCHLEGEL: , dins , 127-130.Plática sobre la poesía El entusiasmo

R. WELLEK; "El concepto deromanticismo en la historia literaria" dins Historia literaria. Problemas y conceptos
, 123-176.

R. WELLEK; "Revisión del Romanticismo" dins , 123-176.Historia literaria

ROMANTICISME I RENAIXENÇA

BIBLIOGRAFIA

Aguiló 1975: Marià Aguiló, , tria i pròleg de Josep Maria Llompart, Palma de Mallorca,Antologia poètica
Editorial Moll, 1975.

Aguiló 1988: Marià Aguiló, , , Universitat de les IllesObra en prosa a cura de Margalida Tomàs
Balears-Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1988.

Aguiló 1990: Marià Aguiló, , Universitat de les Illes, a cura de Joan Mas i VivesPoemes inicials
Balears/Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.

Aguiló 2006: Marià Aguiló, , edició d'Andreu Gabriel, estudi introductori a cura de MargalidaFocs follets
Tomàs, Arola editors, Tarragona, 2006.

Aguiló 1993: Tomàs Aguiló, , a cura de Joan Mas i Vives, Barcelona, Barcino, 1993.Obra poètica

Alegret 1982: Joan Alegret, «Anàlisi d'un poema de Marià Aguiló», dins Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i
, I, Barcelona, Curial, 1982, 209-225.comentaris de textos literaris catalans

Balaguer 2002: Víctor Balaguer, , a cura de Joaquim Molas, Vilanova i la Geltrú, El cep i la nansa,Poesia
2002.

Blasco 1983: Ricard Blasco, «Sobre Llorente, el llorentinisme i la seua projecció paracrònica», , 19L'espill
(tardor 1983), 136-151

Capdevila 1965a: Josep M. Capdevila, «Joaquim Rubió i Ors», , 89 (agost 1938);Revista de Catalunya
reproduït a ., , Barcelona, Selecta, 1965, 19-41.id Estudis i lectures

Capdevila 1965b: Josep M. Capdevila, «Marian Aguiló», dins ., , Barcelona, Selecta, B.id Estudis i lectures
1965, 41-45.

Caplletra 1989: , 4 (Primavera de 1989). Monogràfic dedicat a Teodor Llorente, coordinat per VicentCaplletra
Simbor, amb articles d'Antoni  Vicent  Vicent  Eduard J. Verger.Ferrando Francés, Salvador, Simbor Roig i

Domingo 2003: Josep M. Domingo, «Ser poeta. Sobre el  de Joaquim Rubió i Ors», dins Roudor de Llobregat
, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, I,Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història

357-370.

Ferrer 1987: Antoni-Lluc Ferrer, , Aix-en-Provence, Publications-Diffusion Université deLa patrie imaginaire
Provence, 1987, 467-468.

Guarner 1976: Luis Guarner,  Valencia, Institución Alfonso elPoesía y verdad de Vicente W. Querol,
Magnánimo: Patronato José Ma. Quadrado, 1976.
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Jorba 1984: ManuelJorba, ,Manuel Milà i Fontanals en la seva època. Trajectòria ideològica i professional
Curial, Barcelona, 1984 [amb bibliografia completa fins a 1984: 375-409]

Jorba 1986: Manuel Jorba i Jorba, dins Joaquim Molas (dir.), ,Història de la literatura catalana. Part Moderna
vii, Ariel, Barcelona, 1986 [«El romanticisme», 77-122; «Els Jocs Florals», 123-151; «La poesia entre 1859 i
1880», 153-222].

Jorba 1989: Manuel Jorba: , Curial/Publicacions de l'AbadiaL'obra crítica i erudita de Manuel Milà i Fontanals
de Montserrat, Barcelona, 1989.

Jorba 1991: Manuel Jorba, , Curial/Publicacions de l'Abadia deManuel Milà i Fontanals, crític literari
Montserrat, Barcelona, 1991.

Llompart 1982: Josep M. Llompart «La poesia de Pons i Gallarza», dins , I, Editorial Moll,Retòrica i poètica
Palma de Mallorca, 1982.

Llorente 1983: Teodor Llorente, , a cura de Lluís Guarner; transcripció de F. PérezPoesia valenciana completa
, València, Eliseu Climent, 1983.Moragon

Llorente 1996: Teodor Llorente,  València, Alfons el, introducció i edició de Vicent Simbor RoigPoesia
Magnànim, 1996.

Mainer 1998: José-Carlos Mainer, «Del corazón y la cabeza: Sobre la poesía de Joaquín M. Bartrina», dins
Yvan Lissorgues, Gonzalo Sobejano (coord.), Pensamiento y literatura en España en el siglo XIX : idealismo,

, Toulouse, Cedex: Presses; preparació del text a càrrec de Sylvie Baulopositivismo, espiritu moderno
Universitaires du Mirail, 1998, 110-122.

Mas i Vives 1975: Joan Mas i Vives, «Tomàs Aguiló i la Renaixença», , 1 (1975), 63-88.Randa

Mas i Vives 1995: Joan Mas i Vives, «Josep Lluís Pons i Gallarza: teoria i pràctica d'un promotor cultural»,
, 51 (1995), 7-41.Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana

Mas i Vives 1997: Joan Mas i Vives, «Poesia sentimental en la segona època de l'obra catalana de Joaquim
Rubió i Ors», dins  Actes del col·loqui sobre el romanticisme. Vilanova i la Geltrú 2,3 i 4 deEl segle romàntic.
febrer de 1995, Biblioteca Museu Balaguer/Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1997, 251-269.
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