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Objectius

El cantar de gesta és un dels gèneres literaris més importants de l'edat mitjana europea. Neix com a
manifestació literària i lingüística pròpia de la zona nord de l'actual França a final del segle XI, es desenvolupa
amb una extraordinària riquesa qualitativa i quantitativa al llarg del segles XII i XII, i no desapareixerà fins al
segle XV. Aquesta assignatura pretén introduir-se en aquest univers heroic i guerrer medieval, molt més
diversificat i complex del que tradicionalment s'havia entès.

Competències

Estudis Francesos
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
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Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera
professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa
d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural
Comunicar de manera clara i en el registre adequat un treball acadèmic.
Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials
Organitzar amb eficàcia i rendibilitat la part autònoma de l'aprenentatge

Continguts

1. ÈPICA

1.1. Característiques generals de la poesia heroica. L'èpica com gènere oral. La figura de l'heroi. Els cantars
de gesta francesos i la seva formació. El problema dels orígens. Les teories tradicionalistes. L'individualisme.
El neotradicionalismo. Assaigs de conciliació i síntesi. Estat actual de la qüestió. Els cicles èpics.
Esdeveniment històric i llegenda. Crònica i . Redacció dels cantars de gesta. Influència de les Croades.vitae

1.2. L'intèrpret dels cantars de gesta: el joglar. La improvisació. La música. El joglar i la tècnica joglaresca.
La recitació i l'element melòdic. El públic i la difusió dels cantessis. La tècnica literari oral dels cantessis de
gesta. La " ". La laisse com a unitat estructural. La transmissió manuscrita.Laisse

1.3. La  (I): del fet històric al poema. Documentació històrica i cronística. La història real:Chanson de Roland
Carlemany i l'expedició a Espanya del 778. Roncesvalles. La prehistòria de la Chanson de Roland:
testimonis llegendaris, literaris i onomàstics, (II) El "Roland" d'Oxford: El manuscrit d'Oxford. Turoldus.
Teories sobre la data i l'autor. Els personatges i el conflicte. L'estructura i la composició. L'art del poeta: estil
joglaresc i valor literari.

1.4. El : un cantar de gesta no heroic. Orígens de la llegenda i la seva formació.Pèlerinage de Charlemagne
Les relíquies i els Gabs. Les seves derivacions: Galiens li restores.

1.5. El cicle de Guillaume d'Orange: La Altres gestes de l'heroi: Chançun de Guilelme. Li Charroi de Nimes,
i La prise d'Orange Li coromenz Loois

1.6. Cantars de gesta sobre la primera croada: La Chanson d'Antioche, Le Chevalier au Cygne, La conquête
de Jérusalem

1.7. Els cantars de gesta en llengua occitana: Roland a Saragossa i el Ronsasvals, la seva difusió
per Espanya. Girat de Rossilhó.

Metodologia

En termes generals, es dirigirà l'aprenentatge mitjançant el següent conjunt de tècniques i accions:

- Classe magistral amb suport TIC i discussió col·lectiva

- Pràctica d'expressió escrita i oral

- Realització d'exercicis individuals i en grup, tant escrits como orals
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- Realització d'activitats autònomes: exercicis del quadern, preparació de les proves, lectures, redaccions,
recerca d'informacions a Internet…

- Intercanvis a classe (professor-estudiant, estudiant-estudiant)

- proves de gramàtica, d'expressió escrita/oral i de comprensió escrita/oral

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Activitat participativa a la classe i coordinada amb d'altres companys. 30 1,2 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Dos treballs d'anàlisi històrica i sociocultural de les lectures proposades. 30 1,2 1, 2, 3

Avaluació

L'avaluació del curs serà contínua, i inclourà la feina feta al llarg del curs.

-Exàmen final, del temari impartit durant el curs i de 2 lectures obligatòries, així com de les conferències
programades en horari del curs.

: El plagi total i parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un SUSPENS (0)El plagi
de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase o més, que
es fa passar per producció pròpia (això inclou copiar frases o fragments d'Internet i afegir-los sense
modificacions al text que es presenta com a propi), i és una ofensa greu.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Anàlisi d'un text èpic aplicant el coneixement del
conetx històric i sociocultural.

Recerca bibliogràfica autònoma 60 2,4 1, 2, 3, 4

Dos (mínim) comentaris de textos èpics. Avaluació amb orientació
instrumental i bibliogràfica

30 1,2 1, 2, 3, 4

Dos (mínim) comentaris de textos èpics. Aproximació bibliogràfica
autònoma a la matèria.

0 0 1, 2, 3, 4
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