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Prerequisits

Tenir un bon domini de la llengua castellana per a poder copsar la llengua literària en totes les seves
complexitats i matisos.

Objectius

La funció de l'assignatura és que l'estudiant aprengui a interpretar una obra literària bo i tenint en compte, a
l'hora de fer-ho, el moment històric que va aparèixer i els corrents estètics i de pensament que hi havia a
l'època. Al llarg del curs es treballarà especialment el fenomen de la transgressió, tant a nivell temàtic com
formal (genèric), i la varietat d'aproximacions estilístiques que comporta.

En acabar aquesta assignatura l'estudiant serà capaç d'aplicar els coneixements adquirits en literatura de la
llengua A per poder-los aplicar en la seva activitat com a traductor literari.

Competències

Aplicar coneixements literaris per poder traduir.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar estratègies per adquirir coneixements literaris per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir
coneixements literaris per poder traduir.
Demostrar que es coneixen els corrents literaris: Demostrar que es coneixen els corrents literaris.
Diferenciar els gèneres literaris i determinar-ne les especificitats: Diferenciar els gèneres literaris i
determinar-ne les especificitats.
Integrar coneixements literaris per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements literaris per
resoldre problemes de traducció.

Continguts

Capacitat d'emetre judicis crítics sobre obres literàries.

Coneixement general dels corrents literaris.
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Coneixement general dels corrents literaris.
Diferenciació dels gèneres literaris i determinació de les seves especificitats.
Ús dels recursos de documentació en la interpretació de l'obra literària.

Metodologia

Explicacions teòriques: exposicions del professor destinades a situar els autors i les obres que s'estudiïn dins
el context històric i literari del moment.

Treball dirigit: anàlisi de les tècniques de composició de les obres estudiades a classe i intent d'establir-ne una
lectura global.

Treball supervisat: realització individual d'un treball sobre una obra.

Treball autònom: preparació de les activitats dirigides i supervisades, i també de l'examen final.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS
Resultats
d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Clases magistrales y sesiones de seminarios y prácticas dirigidas por el
profesor

52,5 2,1 1, 2, 3, 4

Tipus: Supervisades

Tutorías programadas 15 0,6 1, 2, 3, 4

Tipus: Autònomes

Trabajo autónomo 75,5 3,02 1, 2, 3, 4

Avaluació

1. Intervencions orals de l'alumne a classe (30%): Cada alumne prepararà un comentari de text (un relat de
 es valoraran les intervencionsRamón Gómez de la Serna o un fragment de prosa de Max Aub). A més a més,

amb criteri en la discussió de les obres que s'estudiïn a classe i també la capacitat de saber valorar les
aportacions i els punts de vista d'altri.

2. Prova final escrita (40%): es tindrà en compte la capacitat d'analitzar i d'interpretar correctament un
fragment d'una de les obres estudiades a classe, i tots els continguts teòrics i pràctics treballats al llarg del
curs (Examen tipus TEST).

3. Treball individual (30%): es tindrà en compte la capacitat d'organitzar un treball escrit establint hipòtesis de
treball i desenvolupant-les amb coherència, la capacitat d'analitzar i interpretar amb sentit una obra literària, el
coneixement i la utilització adequada de la bibliografia, i, finalment, la capacitat d'expressar-se en el registre
adequat i amb correcció.

Per superar l'assignatura es considerarà imprescindible el domini de la normativa; per tant, en avaluar les
proves, es penalitzaran els errors ortogràfics, l'ús incorrecte dels signes de puntuació, els errors lèxics i els
errors morfosintàctics.

La qualificació serà un  quan l'alumne no s'ha presentat al  de les activitats avaluables.NO AVALUABLE 75%

Només es pot recuperar nota en el casos següents:
2



Només es pot recuperar nota en el casos següents:
Quan, de manera justificada, l'alumne no s'hagi presentat al 25%-30% de les activitats avaluables;
Quan la nota final, incloent-hi la nota per a la competència clau de l'assignatura, prèvia a l'acta sigui entre un 4
i un 4,9.
Entots dos casos, l'estudiant es presentarà exclusivament a les activitats o proves no presentades o suspeses.
S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per còpia o plagi.
En cap cas es podrà recuperar nota mitjançant una prova final equivalent al 100% de la nota.

Pel que fa a la còpia o al plagi:

En cas que es produeixin diverses irregularitats en les activitats d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0. S'exclouen de la recuperació de nota les proves suspeses per
còpia o plagi.
Es considera com a "c`pia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/ altre/a company/a, i com a
"plagi" el fet de presentarpart o tot un text d'un autor com a propi, és a dir, sense citar-ne les fonts, sigui
publicat en paper o en forma digital aInternet. La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant,
constitueixen una falta que serà sancionada amb la nota "zero". En el cas de còpia entre dos alumnes, si no
es pot saber qui ha copiat qui, s'aplicarà la sanció a tots dos alumnes.

Nota: La informació sobre l'avaluació, el tipus d'activitats d'avaluació i el seu pes sobre l'assignatura és a títol
orientatiu. Aquesta informació es concretarà a començament de curs pel professor responsable de
l'assignatura.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4

Presentació oral 30% 1 0,04 1, 2, 3, 4

Treball monogràfic 30% 4 0,16 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Bibliografía obligatoria

Aub, Max, , ed. de Manuel Aznar Soler, Alba, Barcelona, 1998. Contiene el estudioDiarios (1939-1972)
introductorio de Aznar Soler, «Los diarios de Max Aub», pp. 9-36. FRAGMENTOS.

Aub, Max, , ed. de Gonzalo Sobejano. Segorbe, Fundación Max Aub. FRAGMENTOS.Hablo como Hombre

Gómez de la Serna, Ramón, , ed. de Luis López Molina, Menos cuarto, Palencia,Disparates y otros caprichos
2005. FRAGMENTOS.

Larra, Mariano José de, , ed. de Alejandro Pérez Vidal, Crítica, Barcelona, 1997. FRAGMENTOS.Fígaro

Pérez Galdós, Benito, , ed. de Germán Gullón, Càtedra (Letras Hispánicas, 502), Madrid,La desheredada
2000. FRAGMENTOS.

Valle-Inclán, Ramón María del,  ed. de Ricardo Domènech, Espasa Calpe, Barcelona,Romance de Lobos,
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Mainer, José Carlos, , Madrid,La edad de plata (1902-1939). Ensayo de interpretación de un proceso cultural
Cátedra, 1981.
---, (ed.), , Barcelona, Crítica, 1979.Modernismo y 98, tomo 6 de la Historia y crítica de la literatura española

Matilla Rivas, A.: " , Anaya, Madrid, 1972.Las comedias bárbaras" historicismo y expresionismo dramático

Praz, Mario, , Santillana, Madrid, 2007.Mnemosyne: el paralelismo entre la literatura y las artes visuales

Sanz Villanueva, Santos, , Vol. VI, Barcelona, Ariel, 1984.Literatura actual en Historia de la literatura española
--- (ed.), , tomo 8/1, de Historia y crítica de la literaturaÉpoca contemporánea: 1939-1975. Primer suplemento
española, Barcelona, Crítica, 1999.

Soldevila Durante, Ignacio,  Gredos, Madrid, 1973.La obra narrativa de Max Aub: 1929-1969,

Zavala, Iris (coord.), Romanticismo y realismo, tomo 5 de Historia y crítica de la literatura española, Barcelona,
Crítica, 1982.
---, Romanticismo y realismo. Primer suplemento, tomo 5/1 de Historia y crítica de la
literatura española, Barcelona, Crítica, 1994.
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