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Prerequisits

No n'hi ha

Objectius

Es tracta d'oferir una visió panoràmica de la poesia catalana del segle XIX a través de l'estudi d'alguns poetes
majors en relació amb el romanticisme europeu i el moviment de Renaixença autòcton.

Competències

Llengua i literatura catalanes
Analitzar críticament la literatura catalana en relació amb les circumstàncies històriques en les quals
s'inscriu.
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Interpretar els textos literaris en profunditat des de bases filològiques (estilístiques, lingüístiques, etc.). i
comparatives.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
Valorar de manera argumentada i rigorosa les tendències principals i els autors i les obres més
representatius de la literatura catalana.

Estudis de Català i Espanyol
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Estudis d'Anglès i Català
Aplicar conceptes, recursos i mètodes d'anàlisi literària a la literatura catalana tenint en compte el marc
de la periodització de la història literària occidental.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que
parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en
llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de
l'avantguarda d'aquell camp d'estudi.
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
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.
Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les eines informàtiques i saber consultar les fonts documentals específiques.
Comentar textos literaris, aplicant els instruments adquirits, atenent el context històric i sociocultural.
Descriure el context històric de la literatura catalana contemporània i relacionar obres literàries amb el
seu context històric i cultural.
Dur a terme treballs escrits i presentacions orals efectius i adaptats al registre adequat.
Elaborar textos crítics sobre les tendències principals i els autors i les obres més representatius de la
literatura catalana contemporània, i redactar assaigs originals, amb domini de la bibliografia pertinent,
sobre autors i obres del període contemporani.
Exposar els coneixements sobre la història, l'art o altres moviments culturals.
Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística

Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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Identificar les idees principals i les secundàries i expressar-les amb correcció lingüística.
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.
Interpretar la tradició cultural occidental a partir del segle XIX i fins a l'actualitat, i reconèixer en un text
contemporani els trets de la tradició occidental.
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne l'anàlisi crítica
Interpretar textos en profunditat i aportar arguments per fer-ne lanàlisi crítica.
Mantenir una actitud de respecte cap a les opinions, valors, comportaments i pràctiques dels altres.
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics
Potenciar la capacitat de lectura, interpretació i anàlisi crítica de textos literaris i lingüístics.
Realitzar treballs escrits i presentacions orals efectives i adaptades al registre adequat.
Reconèixer textos literaris des de bases filològiques i comparatistes, aplicar-les als textos de la
literatura catalana contemporània i redactar anàlisis de la llengua literària de textos catalans
contemporanis.
Utilitzar la informació d'acord amb l'ètica científica.

Continguts

I. El Romanticisme i la poesia

1. La poesia en la teoria romàntica

2. La poesia popular i la poesia romàntica

II. La poesia romàntica a Catalunya

1. La introducció del pensament romàntic a Catalunya: la poesia

2. La poesia en la Renaixença. Els Jocs Florals

III. La poesia en llengua catalana

1. B. C. Aribau: "La pàtria. Trobes"

2. Joaquim Rubió i Ors

3. Marià Aguiló, Tomàs Aguiló, Manuel Milà i Fontanals, Josep Lluís Pons i Gallarza, Víctor Balaguer, Teodor
Llorente.

IV. Jacint Verdaguer

1. Una poètica romàntica.

1.1. Temes

1.2. Retòrica

2. Idil·lisme.

2.1. Idi·lis i cants místics

3. Els models èpics i els "mites" de la Renaixença

3.1. Canigó

4. La crisi personal i el tema religiós

4.1. Flors del Calvari

V. Angel Guimerà
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1. Temes

2. Gèneres

3. Retòrica

VI. Crisi del romanticisme i recerca de modernitat.

1. Francesc Matheu

2. Joaquim M. Bartrina

3. Apel·les Mestres

Metodologia

L'assignatura es distribueix en sessions teòriques i seminaris de lectura. Les sessions teòriques tenen un
caràcter panoràmic i contextualitzador i van acompanyades del comentari de textos teoricocrítics. Les
sessions dedicades a la lectura se centren en l'anàlisi de les obres de lectura obligatòria i d'altres textos
complementaris.

Es disposarà d'una llista d'obres i d'unes referències bibliogràfiques associades a cada lectura.

Es presentarà un programa detallat i un calendari de las sessions a principi de curs.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Lectura i discussió de textos poètics 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Tipus: Supervisades

Seguiment de classes expositives 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Tipus: Autònomes

Consulta bibliogràfica per obtenir una visió general de
la matèria

45 1,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18

Avaluació

Les competències d'aquesta assignatura seran avaluades per mitjà d'un examen i de treballs individuals
escrits i orals.

El sistema d'avaluació s'organitza en 3 mòduls, cadascun dels quals tindrà assignat un pes específic en la
qualificació final:

Mòdul de presentacions, anàlisis i debats sobre textos a l'aula, amb un pes global del 15% (cada estudiant
haurà de fer com a mínim una intervenció a classe al llarg del quadrimestre)

Mòdul de proves escrites, amb un pes global del 50 % (un examen final)
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Mòdul de lliurament de treballs, en què s'avaluarà un treball amb un pes global del 35%

El seguiment individualitzat a l'estudiant farà que s'adaptin lleugerament aquestes exigències. El sistema de
recuperació preveu que es puguin realitzar proves diferents segons les necessitats d'aprenentatge de
l'estudiant, amb l'objectiu de recuperar almenys un 50% de les activitats realitzades. Per participar a la
recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de les quals
equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura, i ha d'haver assolit en
conjunt una qualificació entre el 3,5 i el 4,9. La nota màxima de la recuperació és un 5.

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professor o professora informarà l'alumnat
(Moodle) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

Si l'estudiant no ha assolit l'aprovat però les activitats realitzades han estat avaluades positivament, tindrà un
"no avaluable".

En cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitatque pugui conduir a una variació significativa de la
qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació, amb independènciadel procés
disciplinari que s'hi pugui instruir.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la
qualificació final d'aquesta assignatura serà 0

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentacions, anàlisis i debats sobre textos
a l'aula

15% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Prova escrita 50
%

40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Treballs escrits 35% 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18

Bibliografia

ANTOLOGIES

J. MOLAS: , Edicions 62, B.1994.Antologia de la poesia catalana romàntica

O. SALTOR: , Selecta, B. 1954.Antologia dels Jocs Florals. Síntesi històrica

E. J. VERGER: , vol. II, Inst. Alfons el Magnànim, València 1984.Antologia de poetes valencians

M. M. ALOMAR: , Palma de Mallorca, Diari de Balears,Antologia de la poesia de la Renaixença a Mallorca
2006.

ROMANTICISME I RENAIXENÇA

Aguiló 1975: Marià Aguiló, , Palma de Mallorca, Editorial Moll, 1975. Tria i pròleg de JosepAntologia poètica
Maria Llompart.

Aguiló 1990: Marià Aguiló, , Universitat de les Illes Balears/Publicacions de l'Abadia dePoemes inicials
Montserrat, 1990. A cura de Joan Mas i Vives,

Aguiló 2006: Marià Aguiló, , Arola editors, Tarragona, 2006. Edició d'Andreu Gabriel; estudiFocs follets
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Aguiló 2006: Marià Aguiló, , Arola editors, Tarragona, 2006. Edició d'Andreu Gabriel; estudiFocs follets
introductori a cura de Margalida Tomàs.

Aguiló 1993: Tomàs Aguiló, , Barcelona, Barcino, 1993. A cura de Joan Mas i Vives.Obra poètica

Alegret 1982: Joan Alegret, «Anàlisi d'un poema de Marià Aguiló», dins Narcís Garolera (ed.), Anàlisis i
, I, Barcelona, Curial, 1982, 209-225.comentaris de textos literaris catalans

Balaguer 2002: Víctor Balaguer, , Vilanova i la Geltrú, El cep i la nansa, 2002. A cura de Joaquim MolasPoesia

Blasco 1983: Ricard Blasco, «Sobre Llorente, el llorentinisme i la seua projecció paracrònica», , 19L'espill
(tardor 1983), 136-151.

Capdevila 1965b: Josep M. Capdevila, «Marian Aguiló», dins , Barcelona, Selecta, B. 1965,Estudis i lectures
41-45.

Caplletra 1989: , 4 (Primavera de 1989). Monogràfic dedicat a Teodor Llorente.Caplletra

Domingo 2003: Josep M. Domingo, «Ser poeta. Sobre el  de Joaquim Rubió i Ors», dins  Roudor de Llobregat
, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003, I,Professor Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història

357-370.

Jorba 1984: Manuel Jorba, ,Manuel Milà i Fontanals en la seva època. Trajectòria ideològica i professional
Curial, Barcelona, 1984.

Jorba 1986: Manuel Jorba i Jorba, capítols dins Joaquim Molas (dir.), Història de la literatura catalana. Part
, VII, Ariel, Barcelona, 1986 [«El romanticisme», 77-122; «Els Jocs Florals», 123-151; «La poesiaModerna

entre 1859 i 1880», 153-222].

Llompart 1982: Josep M. Llompart «La poesia de Pons i Gallarza», dins , I, Editorial Moll,Retòrica i poètica
Palma de Mallorca, 1982.

Llorente 1983: Teodor Llorente, , València, Eliseu Climent, 1983. A cura de LluísPoesia valenciana completa
Guarner; transcripció de F. Pérez Moragon.

Llorente 2014: Teodor Llorente, , Alacant, Biblioteca Virtual Joan Lluís Vives, 2014.Obra valenciana completa
Estudi i edició crítica a cura de Rafael Roca Ricart.

Mas i Vives 1995: Joan Mas i Vives, «Josep Lluís Pons i Gallarza: teoria i pràctica d'un promotor cultural»,
, 51 (1995), 7-41.Bolletí de la Societat Arqueològica Luliana

Massot 1997: Josep Massot i Muntaner, «Marià Aguiló i la descoberta de la poesia popular», dins El segle
Actes del col·loqui sobre el romanticisme. Vilanova i la Geltrú 2, 3 i 4 de febrer de 1995, Bibliotecaromàntic. 

Museu Balaguer/Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, 1997, 115-135; també publicat a , 40 (1997), 51-70.Randa

Massot 2000: Josep Massot i Muntaner, «Marià Aguiló, entre la poesia i l'erudició», dins Joan Mas i Vives i
Joan Miralles (ed.), . 8-12 deActes de l'Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
setembre de 1997, III, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 2000, 347-372.

Matheu 1971: Roser Matheu, , Barcelona, Fundació Salvador VivesVida i obra de Francesc Matheu
Casajuana 1971.

Mestres 2005: , Barcelona, Museu Nacional d'Art de Catalunya,Liliana. El món fantàstic d'Apel·les Mestres
2005. Catàleg coordinat per Cecícia Vidal i Joaquim Molas.

Miquel 1944: Josep M. Miquel i Vergés, , Mèxic,Els Primers romàntics dels països de llengua catalana
Biblioteca Catalana, 1944.

Molas 1982: Joaquim Molas, «Notes per a un comentari de "La pàtria" de Bonaventura Carles Aribau», dins
Narcís Garolera (ed.), , I, Barcelona, Curial, 1982, 209-225.Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans
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Molas 1986a: Joaquim Molas i Batllori, «La crisi del romanticisme: la poesia», dins Història de la literatura
, VII, Ariel, Barcelona, 1986, 459-504.catalana. Part Moderna

Molas 1986b: Joaquim Molas, «Tradició i modernitat en les trobes de B. C. Aribau», dins , vol. I,Obra crítica
Barcelona, Edicions 62, 1995, 259-272.

Molas 1994: Joaquim Molas, , Barcelona, Edicions 62, 1994. A cura Antologia de la poesia catalana romàntica
de Ramon Pinyol i Torrens

Molas 1999: Joaquim Molas, , Publicacions de la Universitat deLapoesia catalana i els inicis de la modernitat
Barcelona, 1999.

Molas 2002: Joaquim Molas, «Un poeta en temps de crisi», dins Montserrat Corretger i Xavier Ferré (ed.), 
, Publicacions de l'Arxiu Municipal de Reus,Joaquim Maria Bartrina. Entre les raons poètiques i les científiques

2002, 189-2002.

Montoliu 1936: Manuel de Montoliu, , Institut d'Estudis Catalans,Aribau i la Catalunya del seu temps
Barcelona, 1936.

Montoliu 1962: Manuel de Montoliu, , Barcelona, Alpha , 1962.La Renaixença i els Jocs Florals. Verdaguer

Oliver 1903: Miquel dels S. Oliver, , Palma de Mallorca, Tip. deEnsayos críticos. La literatura en Mallorca
Amengual y Muntaner, 1903.

Perés 1884: Ramon D. Perés, «Esbossos crítichs. Francesc Matheu», , any III (1884), 254-256,L'Avenç
279-281, 305-310, 339-347.

Pérez Montaner 1980: Jaume Pérez Montaner, «Vicent W. Querol: "Rimes catalanes"», 6/7L'Espill, 
(estiu/tardor 1980), 211-212.

Querol 1980: Vicent Wenceslau Querol, ,València, Edicions Tres i Quatre, 1980. Edició a curaRimes catalanes
de Lluís Guarner.

Riba 1937: Carles Riba «Entorn de les trobes d'Aribau», dins Barcelona, Institució de les,  Per comprendre, 
Lletres Catalanes, 1938, 139-176.

Roca 2004: Rafael Roca Ricart , Institut Interuniversitari de Filologia, Teodor Llorente. El darrer patriarca
Valenciana-Edicions Bromera, 2004.

Rubió i Balaguer 1989: Jordi Rubió i Balaguer,  [= , VII],Il·lustració i Renaixença Obres de Jordi Rubió i Balaguer
Barcelona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya/Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1989.

Rubió i Ors 2006: Joaquim Rubió i Ors, , Barcelona, Edicions 62, 2006. A cura d'AlbertLo Gaiter del Llobregat
Mestres.

Saltor 1954: Octavi Saltor, , Barcelona, Selecta, 1954.Antologia dels Jocs Florals. Síntesi Històrica

Saltor 1965: Octavi Saltor, «Frederic Mistral i Francesc Matheu i llurs relacions en el Renaixement literari
català», , IV: 10 (1965), 115-130.Miscellanea Barcinonensia

Sanchis 1950: Manuel Sanchis Guarner, Palma deEls Poetes romàntics de Mallorca: recull antològic, 
Mallorca, Moll, 1950.

Tasis 1997: Rafael Tasis, Els Jocs Florals de Barcelona en l'evolució del pensament de Catalunya
, Diputació de Barcelona, 1997.(1859-1958)

Tayadella 1992: Antònia Tayadella, «La Renaixença i els certàmens literaris», Revista de lenguas y literaturas
, II (1992), 50-55.catalana, gallega y vasca

Tomàs 1983: Margalida Tomàs, «Consideracions entorn dels Jocs Florals de Barcelona», dins ,La Renaixença
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Tomàs 1983: Margalida Tomàs, «Consideracions entorn dels Jocs Florals de Barcelona», dins ,La Renaixença
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1983, 33-38.

Tomàs 1986: Margalida Tomàs, , Ajuntament de Palma, Palma, 1986.Marià Aguiló

Tomàs 2006: Margalida Tomàs, «Poesia, llengua i autobiografia: l'evolució d'un poema de Marià Aguiló» , 
, 5 (2006), 127-160.Randa

Vall 2003: F. Xavier Vall i Solaz, «L'escepticisme de Joaquim M. Bartrina a través d'"Epístola"», dins Professor
, 2, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2003,Joaquim Molas. Memòria, escriptura, història

1.153-1.181.

Vall 2005: F. Xavier Vall i Solaz, «Un poema de Joaquim M. Bartrina en lloança de Frederic Soler i de la
Renaixença», dins Pere Anguera , , Reus, Centre de Lectura,et al. Literatura i cultura reusenca del segle XIX
2005, p. 125-179.

Verdaguer 2004: Maria A. Verdaguer Pajerols, «Apel·les Mestres, amb motiu del 150è aniversari del
naixement (2004)», dins , 12 (2004), Vic, Eumo, 260-265.Anuari Verdaguer

Verger 1984: Eduard J. Verger, , vol. II, València, Institució Alfons elAntologia de poetes valencians
Magnànim, 1984.

BIBLIOGRAFIA SOBRE VERDAGUER

Anuari Verdaguer. Revista filològica de la Societat Verdaguer, editada en col·laboració amb Eumo Editorial i la
Càtedra Verdaguer d'Estudis Literaris de la Universitat de Vic. 14 volums (des de 1986). [S'hi recullen, també,
les actes dels sis col·loquis sobre Verdaguer celebrats fins al 2005].

Casacuberta-Torrent 1959-1993: , 11 volums, a cura de Josep M. deEpistolari de Jacint Verdaguer
Casacuberta i Joan Torrent i Fàbregas, Barcelona, Barcino, 1959-1993.

Casacuberta 1986: Josep M. de Casacuberta, , Vic, Eumo/Barcino/ Institut d'EstudisEstudis sobre Verdaguer
Catalans, 1986.

Garolera 1995: Narcís Garolera, , Barcelona, Empúries, 1995.Sobre Verdaguer. Biografia, literatura, llengua

Garolera 2004: Narcís Garolera, , Lleida, Pagès, 2004.Jacint Verdaguer: textos, comentaris, notes

Miracle 1989: Josep Miracle, , Barcelona, Publicacions de l'Abadia deEstudis sobre Jacint Verdaguer
Montserrat, 1989.

Molas 1986: Joaquim Molas, «Jacint Verdaguer», dins Riquer/Comas/Molas (dirs.), Història de la literatura
, vol. 7, Barcelona, Ariel, 1986, 223-289.catalana

Montoliu 1962: Manuel de Montoliu, , Barcelona, Alpha, 1962.La Renaixença i els Jocs Florals. Verdaguer

Paré . 2004: J. Paré, P. Farrés, N. Garolera, R. Pinyol, I. Cònsul, E. Casasses, Perejaume,et al  Tornau-me a
, Lleida, Àgora Literària dels Països Catalans, 2004.la terra. Noves perspectives sobre Verdaguer

Perejaume 1998: Perejaume, Oïsme. Una escriptura natural a partir dels croquis pirinencs de Jacint
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