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Prerequisits

Haver cursat els estudis de grau (abans, de llicenciatura).

Haver abonat les taxes administratives corresponents.

Objectius

S'hi analitzaran els mecanismes que regulen les relacions literàries i culturals i s'oferiran instruments per a la
seva anàlisi. L'objectiu és la lectura interpretativa d'un corpus significatiu de textos que permeti establir les
relacions entre literatura catalana i cultura contemporània.

Competències

Aplicar els mètodes dinvestigació propis dels àmbits lingüístic i literari.
Construir un discurs argumentat de valoració crítica duna anàlisi lingüística o literària.
Produir informes sobre activitats o obres lingüístiques o literàries.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar textos literaris dels segles XIX i XX.
Demostrar una visió panoràmica de la cultura dels segles XIX i XX.
Identificar la funció literària dels textos dels segles XIX i XX.
Llegir les obres de manera crítica.
Produir informes crítics sobre literatura.
Relacionar corrents i tècniques literàries locals i universals.
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El curs té un format bàsic de seminari. Així, es combinaran algunes sessions teòriques amb la realització d'activitats

pràctiques: elaboració d'anàlisis dels textos, exposicions per part dels estudiants i debats col·lectius.

Formes literàries de l'experiència històrica

Els continguts d'aquest curs se centren en l'escriptura d'assaig d'opinió, d'assaig de
crítica, d'assaig d'erudició i, més en general, de prosa no narrativa ni autoficcional
en el marc del Noucentisme i d'acord amb la poètica d'aquest.

Bloc 1 (Murgades) Noucentisme i assaig

- Supòsits sociolingüístics i supòsits editorials d'un tal tipus de gènere
literàrio-cultural

- El periodisme com aforma larvada de l'assaig

- La crítica literària i cultural: ideologia i poètica

- L'erudició històrico-literària: metodologies

Lectures:

Textos d'Eugeni d'ORS, de Joan LLONGUERAS, de Josep M. LÓPEZ-PICÓ, de
Josep FARRAN I MAYORAL, de Ramon RUCABADO, d'Ivon l'ESCOP, de Carme
KARR.

Bloc 2 (Maria Campillo, UAB) Exili i memorialisme

-Qüestions de procediment en la prosa autoreferencial.

-Els gèneres de la memòria: usos i funcions.

-Espais geogràfics, espais mentals i espais d'escriptura.

-La memòria europea: escriptors a París i a Londres.

-La memòria americana: escriptors a Mèxic, Santiago de Xile i Buenos Aires.

Lectures:

Textos de Carles FONTSERÉ, Núria PI i SUNYER, Avel·lí ARTÍS-GENER, Lluís
FERRAN DE POL, Xavier BENGUEREL i C.A. JORDANA.

En els dos blocs, a més dels autors consignats s'analitzaran altres textos
d'autors catalans i estrangers.

7.  
8.  

9.  

Relacionar la literatura amb altres activitats artístiques.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les teories literàries actuals en lanàlisi de produccions literàries contemporànies.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides
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L'avaluació s'efectuarà al llarg de tot el curs i es basarà en la participació activa al mòdul (40%) i en l'elaboració de

treballs sobre els textos (60 %).

classes expositives i debats 50 2 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Tipus: Supervisades

Tutorització sobre treballs 70 2,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Tipus: Autònomes

Estudi personal i elaboració de treballs 120 4,8 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9

Avaluació

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Elaboració de treballs sobre els textos 60% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Participació activa 40% 4 0,16 1, 2, 3, 6, 8, 9
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