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CONTINGUT:
Introducció a les bases i als mètodes del comparatisme literari. Breu repàs històric 
dels  diferents  enfocaments  de  la  disciplina.  Coneixement,  reflexió  i  ús  dels 
conceptes i els métodes de la literatura comparada. Anàlisi de textos, qüestions i 
problemes propis dels estudis literaris des d’un enfocament comparatista.

OBJECTIUS:
La finalitat  de  l’assignatura  és  familiaritzar  l’estudiant  amb els  conceptes,  els 
mètodes i les pràctiques de la literatura comparada. L’estudiant:
• ha  de  saber  quins  han  estat  els  plantejaments  de  les  principals  escoles 

comparatistes al llarg de la història;
• ha  de  ser  capaç  de  descriure  i  valorar  les  aportacions  de  la  literatura 

comparada en àmbits com la historiografia, l’estudi dels gèneres, l’estudi dels 
temes i les relacions literàries;

TEMARI:

 1
PROBLEMES I PROPOSTES PER A LA DELIMITACIÓ DE LA DISCIPLINA

Literatura comparada i literatura nacional. Literatura general, literatura mundial. 
Les  oposicions  que  han  definit  la  disciplina:  nacional/supranacional, 
unitat/diversitat,  local/universal.  Àmbits  comparatius:  supranacionalitat, 
internacionalitat,  universalitat,  interdisciplinarietat, diferència.  La comparabilitat. 
Conceptes instrumentals de la literatura comparada.

 2
HISTORIOGRAFIA LITERÀRIA, PERIODITZACIÓ I COMPARATISME

Què implica escriure història de la literatura? Pressupòsits de la història literaria: 
les relacions de la història amb el passat, el present, la narrativitat i la ideologia. 
Història literària nacional i nacionalisme. Història literària general i canon. Criteris 
de  periodització  i  ordenació  històrico-literària.  Categories,  terminologies  i 
implicacions. La idea d’evolució.

3
LES RELACIONS LITERÀRIES: DE LA INFLUÈNCIA A LA INTERTEXTUALITAT. LA TRADUCCIÓ

La noció d’influència i  altres conceptes afins.  Cap a la superació del  concepte 
d’influència: la intertextualitat. Els límits de l’anàlisi intertextual. Les qüestions de 
la subjectivitat i l’autoritat en les relacions literàries. La traducció com a fenòmen 
intertextual. La tirania de l’original. La necessitat indefugible de la reescriptura. 
Apropiacions degudes: traducció i canon; traducció i història literària nacional.



 4
L’ESTUDI DELS GÈNERES I LES FORMES

Els elements formals i l’objecte literari. La noció de gènere: criteris classificatoris, 
criteris històrics. Convencions. Gènere i paratextos. La llei del gènere. Estudi d’un 
cas pràctic.

5
L’ESTUDI DELS TEMES I ELS MOTIUS LITERARIS

La noció de tema i conceptes afins. Les indicacions paratextuals. La tematologia i 
el comparatisme: estudi supranacional de temes i motius; estudi interdisciplinar de 
temes i motius. El manteniment i la transformació dels temes: reescriptures. Estudi 
d’un cas pràctic.

6
LITERATURA COMPARADA I EL MESTISSATGE D’OCCIDENT

La  relació  de  la  literatura  comparada  i  la  teoria  de  la  literatura.  El  canvi  de 
paradigma dels anys 80 en els estudis literaris. La crítica de la diferència.  Els 
llegats  postestructuralistes,  marxistes  i  feministes.  Les  veus  subalternes.  Els 
essencialismes  estratègics.  La  diferència  de  la  identitat.  Multiplicació  i 
eixamplament dels espais de frontera.

AVALUACIÓ:
L’estudiant: 
• Haurà de presentar al llarg del curs obligatòriament dues lectures a classe (el 

temps de l’exposició ha de tenir  entre 20 i  30 minuts)  i  guiar-ne el  debat 
posterior. Aquest treball es farà en grup i suposa, junt amb les intervencions a 
l’aula, un 50% de la nota final.

• Al final de cada tema —i segons el calendari marcat per la professora— haurà 
de lliurar una ressenya crítica referint-se, completant, desenvolupant o incidint 
en  un  o  varis  dels  aspectes  apareguts  a  les  lectures  o  a  les  discussions 
suscitades a l’aula.  Aquest conjunt de ressenyes crítiques (o diari  de curs) 
constitueix un sistema d’avaluació continuada que val el 50% restant de la 
nota final. Els estudiants que no el compleixin seguint les directrius i les dates 
assenyalades hauràn de passar a fer, per tal de cobrir aquest  50% de la nota, 
un examen final.
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