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OBJECTIUS

L’objectiu principal és que els alumnes no especialitzats en filologia catalana adquireixin 
un  coneixement  de  la  literatura  catalana  contemporània a  través  de  la  lectura  i  la 
interpretació de textos representatius i, alhora, siguin capaços de generar les habilitats 
necessàries per entendre, situar i interpretar obres literàries de qualsevol gènere.

CONTINGUT

El curs ofereix una aproximació a la literatura catalana contemporània (des de la segona 
meitat del segle XIX fins a l’actualitat) a partir de set lectures representatives i de la 
contextualització pertinent  (pel  que  fa  al  moment històric  i  als  models estètics).  La 
selecció de les obres atèn, d’una banda, els principals corrents literaris i, de l’altra, la 
varitat genèrica (poesia, novel.la, conte i teatre).
Aquesta  assignatura  no  pessuposa  requisits  previs  tot  i  que,  com  és  natural,  va 
especialment adreçada als alumnes que han cursat amb anterioritat els crèdits de primer 
curs de català com a segona llengua.

El curs no disposa d'un temari estricte. Les classes giraran sempre entorn de les lectures 
seleccionades. Per a l'anàlisi  de cada obra i  període dedicarem de sis  a vuit  sessions 
segons una temporalització que serà indicada a començament del curs. Per al seguiment 
adequat de les classes és imprescindible la lectura prèvia de cada obra d'acord amb els 
terminis fixats.

Lectures
La bogeria, de Narcís Oller
Aigües encantades, de Joan Puig i Ferreter
Auques i ventalls, de Josep Carner
Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor
Cròniques de la veritat oculta, de Pere Calders
Da nuces pueris, de Gabriel Ferrater
Desig, de Josep M. Benet i Jornet
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Per a l’avaluació es tindrà en compte: a) l’assistència continuada i  participativa a les 
classes; b) la nota obtinguda en dues proves c) la nota obtinguda en un treball de curs 
individual i tutoritzat. La nota del treball farà mitjana amb les qualificacions obtingudes 
de l’examen parcial i el final.
El primer examen parcial tindrà lloc a les acaballes del primer quadrimestre i inclourà les 
tres primeres lectures (Oller, Puig i Ferreter i Carner). L’examen final abraçarà sobretot 
les quatre lectures següents (Llor, Calders, Ferrater i Benet i Jornet). En tots dos casos, 
l’examen es basarà en el comentari d’un fragment d’un text crític o de creació. 
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En iniciar-se les classes es proporcionarà a l’estudiant una bibliografia seleccionada sobre 
les lectures.


