
Universi tat Autonoma de Barcelona 

Departament de Filologia Catalana 

Unitat da Clenclaa da la Comunl.,..,ló 

CURS ACADi:MIC: 2001-2002 

LLlCENCIATURA: Periodisme CURSo Tercer 

Codi: 20731 

Assignatura: Literatura Catalana Contemponmia 

Tipus d'assignatura: 

N° de credits: 

Professorat: 

Quatrimestre: 

Objectius de I'assignatura: 

Op 

5 

Teoria i practica: M Josepa Gallofré 

1 er 

L'objectiu del curs és treballar tan sois alguns aspectes de la literatura contemponinia, tot prenent com 
a centre una breu tria de lectures. Els enunciats del temari formulen només els punts essencials del marc 
historie, peró la reina del curs es concreta en la lectura i comentan de textos representatius de generes 
diversos que ofereixen una mostra de la producció d'autors recents i estrictament contemporanis. 

Temari: 

L lntroducció. 
Activitat literaria j premsa fins al 1936. Presencia deis escriptors a les publicacions periOdiques. 

1(, Producció literaria i recepció des de 1939. 
l . La literatura durant el primer franquisme i els anys cinquanta. 

1.1 . De la prohibició total a la mínima tolerancia. 
1.2. El paper de la poesia. 
1.3. Producció en prosa. La represa de la novel . la. El conteo Memorialisme i resposta del públic. 
1.4. La premsa impossible. Els premis literaris. 

2. Les propostes del realisme históric i la voluntat de nonnalització cultural. 
2.1. Publicacions periOdiques. Traduccions. 
2.2. Evolució deis diversos generes. 

3. Literatura i societat des de 1975. 
3.1. El nou marc legal i les noves possibilitats de difusió. Ensenyament, premsa, edicions. 
3.2 .. La producció en els diversos generes i els canvis en el públic lector . 
3.2.1. Evolució deIs generes majoritaris. 
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3.2.2. Els corrents novel .lístics. El conteo Lectures i comentaris. 
3.2.3. Premsa i literatura. Propostes i models. Lectures i comentaris. 
3.2.4. Els mitjans audio-visuals. Noves formes literaries. 

Bibliografia: 

Obres de referencia i consulta basica 
En la mesura que la reina del eurs es basa en lectures de textos d'autors recents i contemporanis, la 
bibliografia inelou només les obres de referencia i consulta més basica. o dóna. pero, les que són de 
caracter complementari i que eontribueixen a definir el mare general ni les monografies referides als 
autors ni als IIibres que es comentaran ¡que seran fixats a I'iniei del curSo 

- Fuster, Joan. Literatura cala/Olla contemporlmia. Barcelona, Curial, 1972. (reedicions posteriors) 

- Diccionari de /a literatura cata/ano, sota la direcció de Joaquim Molas i Josep Massot i Muntaner. 
Barcelona, Edicions 62, 1979. 

- Nou diccionari 62 de /0 literatura ca/alano. Director Enrie Bou. Barcelona, Edieions 62, 2000. 

- Molas., Joaquim, dir. Historia de /a litera/ura catalana, par! moderna, \'O/s. VIII-Xl. 
Ariel, 198&-1988. 

Barcelona, 

- Prado, J.M . i Vallverdú, F. dir. Historia de /a literatura cala/alla. Barcelona, Ed. 6210rbis, vols. U 
m, 1985. 

Practiques: 

Comentaris sobre les lectures obligatóries. Crónica de les converses a elasse amb els 
autors d'algunes de les obres estudiades. 

Sistema d'avaluació: 

Avaluació deIs eomentaris fets a classe. Crónica arran de la visita d'un autor. Comentari eserit sobre la 
lectura d'un IIibre escollit per I'alumne entre les opcions ofertes per la professora. Prova basada en 
comentaris de textos. 

Mavi Dole; 
Cap Unitat de Filología Catalana 
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