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Prerequisits
És recomanable haver cursat l'assignatura de Literatura Catalana (100022) i és altament aconsellable tenir
mínimes nocions històriques sobre els segles XX i XXI.

Objectius
El curs es proposa oferir un panorama general dels processos literaris de més abast que es desenvoluparen
des de la segona meitat del segle XX fins a la primera dècada del segle XXI. L'enfocament s'adscriu de forma
prioritària a la Història de la Literatura, això vol dir que des del punt de vista teòric es farà especial atenció al
marc cultural, als models de creació literària i a la producció dels autors més emblemàtics o representatius de
cada moment. El recorregut històric es complementarà amb la lectura i l'anàlisi dels textos proposats al llarg
del curs.
A l'acabament del curs, l'estudiant haurà de ser capaç de:
a) Situar alguns dels autors més representatius de l'època estudiada en el seu context historicocultural.
b) Relacionar els fenòmens literaris de més relleu amb les manifestacions coetànies d'altres sistemes artístics
(arts plàstiques, música, etc).
c) Entendre i comentar oralment els textos escrits.
d) Ser capaç de construir un discurs crític sobre els textos literaris per escrit.

Competències
Humanitats
Analitzar críticament la cultura de lactualitat i les circumstàncies històriques en què s'inscriu.
Dissenyar, produir, difondre i comercialitzar un producte cultural.
Interpretar la diversitat social i cultural.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
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.
Utilitzar adequadament els recursos i les metodologies que s'empren en l'estudi de la cultura
contemporània.
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Resultats d'aprenentatge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Analitzar els textos literaris utilitzant els diferents conceptes i mètodes de la literatura comparada.
Descriure les característiques d'un text literari amb els mètodes propis d'anàlisi de la disciplina.
Elaborar un resum a partir d'un text donat.
Explicar les característiques bàsiques dels textos literaris.
Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
Identificar diferents elements literaris i la inserció daquests en diferents textos i estils discursius.
Identificar i explicar les estructures bàsiques de les obres literàries.
Interpretar la informació normativa localitzada als webs d'institucions normatives a Internet.
Resoldre problemes relacionats amb els mètodes d'estudi de diferents literatures.
Resoldre tasques sobre autors, mètodes i corrents de la literatura comparada.

Continguts

1. Fil a l'agulla: rudiments per al lector de literatura contemporània (bases tècniques i terminològiques).
2. Notícies sobre el marc cultural de la immediata postguerra: Clandestinitat i resistència. Iniciatives per a la
sedimentació d'un sistema literari modern.
3. La "generació literària dels setanta": punta de llança per als nous canvis.
3.1. La narrativa: Terenci Moix, l'infant terrible.
3.2. Nous i vells camins de la poesia: Pere Gimferrer.
3.3. El cas del teatre: la crisi del dramaturg.
4. Transició o transacció?
4.1. El sediment institucional.
4.2. Les lleis del mercat. Noves formes de producció, divulgació i consum.
5. Postmodernitat(s) i diversificació d'estils.
5.1. Narrativa: fluctuacions sobre el cànon i el rupturisme.
5.2. L'evolució dels poetes dels setanta i les noves lleves.
5.3. La revifada del teatre de text.
6. El mosaic del fi de segle.

Metodologia

L'alumne haurà de realitzar un treball continuat al llarg del curs, bo i realitzant puntualment les lectures obligatòries que
es proposen, preparant les seves intervencions a classe per al comentari dels textos seleccionats i realitzant un
determinat nombre d'exercicis.
Les classes combinaran el mètode tradicional de classe expositiva amb el treball de seminari.Sempre que sigui
possible, els continguts de classe es complementaran amb activitats extraordinàries addicionals (visita a exposicions,
assistència a una representació teatral, una conferència, etc.)

Activitats formatives
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Títol

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Classes teòriques. Exposició del programa

33

1,32

2, 4, 10

Seminaris: comentari i anàlisi de les lectures proposades

25

1

1, 2, 4, 6

15

0,6

3, 6, 9, 10

Cerca de documentació i redacció dels exercicis i treballs

25

1

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10

Estudi

19

0,76

9, 10

Lectura d'obres, seguint les directrius proposades

30

1,2

1, 3, 6

Tipus: Dirigides

Tipus: Supervisades
Tutories. Supervisió d'exercicis i treballs
Tipus: Autònomes

Avaluació
Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades per mitjà de proves i exercicis orals i escrits. Es considerarà
també l'assistència i participació activa en les classes.
Components d'avaluació:
1. Control de lectures (prova eliminatòria escrita): s'han d'acreditar un 65% d'encerts. Sense haver superat aquesta
prova, l'estudiant no serà avaluat.
2. Treballs i exercicis (60%)
3. Examen final (30%)
4. Intervencions i activitats a l'aula (10%)
(5. En funció del nombre d'estudiants matriculats es pot plantejar un treball col·lectiu)
Són susceptibles d'avaluació els estudiants que:
- hagin superat el control de lectures amb un 65% d'encerts.
- hagin presentat un mínim de 2 exercicis i hagin obtingut una qualificació superior a 4.
- hagin superat l'examen final amb un 5, com a mínim.
La reavaluació consistirà en:
- un nou control de lectures (per aquells casos que no hagin superat el primer control).
- un examen final
Només es podran presentar a la reavalució els estudiants que acreditin una mitjana superior al 3'5.

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Control de lectures

eliminatori

1

0,04

3, 4

3

Literatura Catalana Actual 2015 - 2016
Examen final

30%

2

0,08

1, 2, 3, 5, 9, 10

Intervencions i activitats a l'aula

10%

0

0

2, 3, 4, 6

Treballs i exercicis

60%

0

0

1, 2, 3, 5, 7, 8, 10
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* Les lectures obligatòries es determinaran en començar el curs.
* La bibliografia i els enllaços seran convenientment ampliats per a cada tema del programa.
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