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OBJECTIUS  DE L’ASSIGNATURA 
 
 L'assignatura es proposa explorar les abundants i complexes relacions 
existents entre la tradició literària, d'una banda, i la cultura audiovisual contemporània, 
d'una altra.  El disseny docent de l'assignatura respon, primer, al seu caràcter 
introductori i a la vastitud de la matèria que tracta, i després, a la necessitat que els 
coneixements històrics, teòrics i crítics adquirits per l'estudiant a classe siguin 
desenvolupats, perfilats i aplicats en un treball de recerca de contrastada utilitat, 
supervisat pel professor a l'aula i al despatx. 
 La matèria pretén proporcionar a l'estudiant un ampli ventall de coneixements, 
que li permetin (a) comprendre les diverses relacions i influències recíproques entre la 
cultura literària i la cultura àudiovisual i (b) capacitar-lo per estudiar comparativament 
casos concrets d'adaptació o influència. 
 
TEMARI 
 
0.  L’ordit mitopoètic de la cultura mediàtica 
 
0.1.  Cultura de masses i cultura mediàtica.  Caràcter expansiu de la cultura  
mediàtica.  Els nivells de cultura.  La desacralització de l’art.  L’estetització general de 
la vida.  L’externalització de la memòria.  Memòria i anticipació.  Cultura mediàtica, 
cultura d’elit i cultures populars.  Cultura mediàtica i imaginari col.letiu. La inventio de 
la cultura mediàtica 
 
1.  Tradició literària i mitjans àudio-visuals 
 
1.1.  Concepte i abast de la Tradició.  Tradició i memòria cultural.  La tradició com a 
gran llegat de mites, llegendes, al.legories, símbols, paràboles, arguments, 
personatges, figures, loci, temes i motius.  Tradició i llenguatge.  Tradició i cultura 
mediàtica:  influències recíproques.   
1.2.   Memòria cultural i tradicions artístiques particulars.  La gran tradició literària, oral 
i escrita.  Tradició literària i tradició àudiovisual. Tradició cultural i mitjans de 
comunicació àudiovisuals. 
 
2.  Narració i motivació temàtica 
 
  La narració com a espai comú de l'oralitat, l'escriptura i la imatge. 
  2.  Narració, coneixement i autoconeixement.  Narració i llenguatge.  La narració com 
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a representació causal, espacial i temporal de la vivència.  Narració i experiència. 
  2.2.  Dimensions del relat:  'inventio', 'dispositio', 'elocutio'.    
    2.2.1.  'Inventio', què es narra:  motivació temàtica, compositiva i estètica.  Motivació 
narrativa i tradició. 
      2.2.1.1.  Motivació documental. 
      2.2.1.2.  Motivació testimonial. 
      2.2.1.3.  Motivació realista. 
      2.2.1.4.  Motivació fantàstica             
 
3.  L'estudi tematològic de la narració 
 
  3.1.  Mite i narració.  Mite i tradició literària. Mite i tradició àudiovisual. 
  3.2.  El mite com a mode de coneixement:  pensament lògic i pensament mític.  Mite i 
arquetipus.  Mite, imatge, al.legoria, símbol.  Els grans arquetipus mítics.   Tipologia 
del mite. 
  3.3.  Temes i motius temàtics recurrents en la cultura i la literatura occidental. 
  3.4.  Arguments recurrents en la cultura i la literatura occidental 
  3.5.  Personatges i figures recurrents en la cultura i la literatura occidental.  El 
personatge com a mimesi dels individus reals.  Estatut antropològic del personatge:  la 
qüestió de l'heroi.  Personatge i tipicitat: tipus, arquetipus, estereotipus.  Tipologies del 
personatge. 
  3.6.  'Loci' recurrents en la cultura i la lit. occidental.  Espai real, espai viscut i espai 
narratiu.  Espai i paisatge. 
 
4.  Narració i coneixement 
 
Estatut gnoseològic del relat:  ficció i no ficció, mons possibles i mons reals.  Narratives 
fictícies i narratives factícies. 
  4.1.  Narració i realitat:  veracitat, versemblança i veritat.  'In fictio veritas?' 
  4.2.  Narració i mimesi.  Història i trama.  De la 'inventio' a la 'dispositio' i l''elocutio':  
composició temporal, composició espacial, construcció del personatge, punt de vista.   
    4.2.1.  Retòrica i estil:  de la natura inevitablement retòrica de tot llenguatge. 
 
5.  La narració i les seves formes 
 
Estatut estètic del relat:  la complexa problemàtica dels gèneres.  El gènere com a (a) 
tipus d'enunciat relativament estable, (b) dispositiu formal, (c) actitud i visió i (d) matriu 
constructora de la realitat.  Historicitat dels gèneres. 
  5.1.  Gèneres matriu:  tragèdia, epopeia, comèdia, lírica, drama. 
  5.3.  Gèneres primaris o simples 
  5.4.  Gèneres secundaris o complexos 
  5.5.  Gèneres purs i gèneres híbrids:  intertextualitat i dialogisme. Tragicomèdia, 
melodrama, gènere heroico-còmic. 
  5.6.  Subgèneres temàtics:  'western', ciència-ficció, terror, policíac, etc. 
  5.7.  Les modalitats de tractament i de to:  ironia, farsa, sàtira, esperpent, paròdia, 
humor, etcètera. 
  5.8.  El gèneres com a visions del món:  el tràgic, l'èpic, el còmic, el líric, el dramàtic, 
el melodramàtic, etc. 
 
6.  Narració literària i narració àudio-visual 
 
  6.1.  La influència de la tradició narrativa literària en el cinema. 
    6.1.1.  L'adveniment de la novel.la realista.  La novel.la com a forma de mimesi 
literària.  Un gènere pluriestilístic.  Dialogisme i intertextualitat:  les idees de M. Bajtin. 
    6.1.2.  El llegat de la novel.la:  estètica novel.lística i estètica novel.lesca.  
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    6.1.3.  El cinema, ¿continuador de la novel.la per altres mitjans?  Una relació de 
dependència clàssica:  l'adaptació.  L'adaptació com a transfiguració semiótica. Imatge 
visual, imatge literària i imatge mental.  Possibilitats i límits de l'adaptació:  
transmutació expressiva, traslació argumental. 
    6.1.4.  Interinfluències entre cinema i literatura:  el film d'art  i el teatre filmat.  
Influències recíproques entre la literatura i el cinema naixent.  Les avanguardes 
literàries i cinematogràfiques; un cas emblemàtic:  Sergei Eisenstein i John Dos 
Passos. 
    6.1.5.  Els escriptors i el cinema:  Lev Tolstoi, William Faulkner, Ernest Hemingway, 
John Steinbeck, John Dos Passos, Francis Scott Fitzgerald. Dashiell Hammet, Jean 
Paul Sartre, Jean Cocteau, James Agee, Pier Paolo Pasolini, Susan Sontag, Gonzalo 
Suárez, Marguerite Duras, Alain Robbe Grillet, Eugène Ionesco, etc.  Alguns exemples 
clàssics de col.laboració:  Nouveau Roman i Nouvelle Vague; Angry Young Men i Free 
Cinema; el Neorrealisme italià. 

6.2. Influència del cinema en la narrativa literària.  Procediments cinematogràfics en 
la novel.la.  La relació entre la literatura, les arts visuals i el cinema. 

6.3. Narrativa literaria i narrativa televisiva 
6.4. Narrativa literària i narratives digitals. 
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METODOLOGIA DOCENT 
 

El caràcter teòric de l’assignatura aconsella fer-la descansar en tres tipus 
d’activitats didàctiques:  de primer, les explicacions quotidianes del professor; en 
segon lloc, les discussions a classe sobre diferents aspectes del temari; per últim, la 
visió compartida de pel.lícules i narracions audiovisuals. 
 
 
SISTEMA D’AVALUACIÓ 
 
 Els estudiants que assisteixin regularment a classe seran avaluats per mitjà 
d'un treball de curs realitzat en equip (de 2 a 3 persones), les característiques del qual 
seran explicades oportunament a classe. Aquells que no ho facin seran avaluats 
mitjançant el preceptiu examen final. 
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