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CONTINGUTS 

-Introducció a la literatura i al cinema postcolonials. 
-Introducció als grans moments i autors de la literatura i del cinema postcolonials. 
-Anàlisi i comentari de textos i de pel·lícules postcolonials. 
 
OBJECTIUS 
En acabar el curs, l’estudiant ha de ser capaç de: 
-Identificar els principals components culturals, temàtics i estètics dels diferents espais literaris i 
cinematogràfics africans i indis. 
-Identificar els principals moments i autors d’aquests espais. 

-Analitzar textos literaris i seqüències cinematogràfiques. 
-Analitzar obres literàries i cinematogràfiques: estudi monogràfic 

  

TEMARI 

1. De la literatura etnográfica a la reintroducció de l’africà dins la narrativa literaria i 
cinematogràfica. 1.1. Chinua Achebe i Things Fall Apart.  La importància d’aquesta obra per la 
literatura africana anglòfona. 1.2. L’herència de la Négritude. 1.3. De la transcripció oral a la 
construcció d’una veu auctorial pròpia: Birago Diop i A. Hampâté Bâ. 1.4. Lectura i comentari de 
fragments de les seves obres. 1.5. Anàlisi i comentari de fragments cinematogràfics. 
 
2. La tradició al servei de la renovació literaria i cinematogràfica. 2.1. La diversitat ètnica a 
Kènia. L’herència dels Mau Mau. L’obra de Ngugi wa Thiong’o. 2.2. La comunitat asiàtica d’Àfrica 
Oriental. L’obra de M.G. Vassanji (visió general). 2.3. La literatura congolesa. Lectura i comentari 
de Reír i llorar de Henri Lopes (1982). La literatura de Costa d’Ivori. L’obra d’A. Kourouma (visió 
general).  2.4. Anàlisi i comentari de fragments cinematogràfics. 
 
3. La reescriptura de la història. 3.1. L’obra de Salman Rushdie.  La seva “recreació” de la llengua 
anglesa. L’impacte de la seva novel.la Los hijos de la medianoche (1981).  Lectura i comentari de 
fragments d’aquesta obra. 3.2. L’orientalisme a contrapèl. Assia Djebar i el seu Quatuor algerià. 
Lectura i comentari de fragments de El amor, la fantasía (1985). 3.3. Anàlisi i comentari de fragments 
cinematogràfics. 
 
4. L’escriptura de la diàspora. 4.1. La diàspora musulmana i la literatura “beur”. El fenomen Paul 
Smaïl. Lectura i comentari de Alí el magnífico (2001). 4.2. La literatura de la diàspora índia. Lectura i 
comentari de la poesia de Satendra Nandan i Sudesh Mishra.  4.3. Anàlisi i comentari de fragments 
cinematogràfics. 
 
5. Una identitat fragmentada. 5.1. La obra de V.S. Naipaul (visió general). 5.2. Lectura i 
comentari de la poesia de Grace Nichols. 5.3. L’espacialitzacio de la història o pensar la « créolité» 
des del «Tout-Monde». 5.4. Lectura i comentari de Texaco de Patrick Chamoiseau. 5.5. Anàlisi i 
comentari de fragments cinematogràfics. 
 
6. La construcció d’un camp literari emergent : el cas de les noves narratives 
indoceàniques. 6.1.  L’hibridació impossible ? 6.2. Lectura i comentari de fragments de les 
novel.les de Lindsey Collen. 6.3. Lectura i comentari de fragments de les novel.les d’Ananda Devi. 
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7. Un cinema autosuficient. 7.1. Bollywood i la seva importància tant en l’Índia com entre les 
comunitats diaspòriques. 7.2.. Nollywood: l’apropriació africana d’un model indi i l’explosió de la 
industria cinematogràfica de consum intern. 7.3. Anàlisi global de Lagaan. 
 
8. Cinema i “fabricació d’autenticitat”. 8.1. Un monstre cinematogràfic? La industria 
cinematogràfica  de consum extern. 8.2. El model burkinabé i la seva expansió en l’oest africà. 8.3. 
Anàlisi global de Sia, le revé du python. 
 

AVALUACIO 

-Elaboració d’un dossier temàtic a partir d’una obra literària o cinematogràfica obligatòria (treball 
tutoritzat) i presentació a classe: 40 % 

-Examen final : a partir del treball realitzat a classe i de les de lectures i visionaments obligatoris. 
40%  

-Participació a classe : 20% 
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TUTORIES 

Tutorització en grup. Elaboració d’un dossier temàtic a partir d’una o més obres escollides amb el 
professor. 
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