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Prerequisits

El mòdul va dirigit a persones que posseeixen una titulació universitària en l'àmbit de les filologies, en primer
lloc, i, de forma més general, als titulats en disciplines d'Arts i Humanitats que estiguin interessats a aprofundir
els seus coneixements de llengua espanyola i literatura hispànica de manera que la formació adquirida en el
màster els faciliti el camí per a cursar un programa de doctorat i els ajudi a aconseguir una bona inserció
laboral.

Objectius

La derrota, després de tres anys de guerra, de la Segona República en 1939 va provocar l'èxode de centenars
de milers de ciutadans espanyols davant el temor de la sagnant repressió deslligada pels militars revoltats en
1936; entre ells, nombrosos intel·lectuals, escriptors i artistes, el millor de la cultura espanyola del primer terç
del segle XX, que havien manifestat el seu compromís en la construcció i defensa de la República i els seus
governs democràtics i legítims. Aquest exili constitueix una catàstrofe de primer ordre per a la societat i la
cultura espanyoles, al mateix temps que obliga aquests creadors a adaptar-se per força a una nova situació: la
de produir les seves obres en països estranys i allunyats del contacte amb el seu públic natural, prohibit per la
censura de la dictadura franquista. L'exili forçós no només va expulsar a aquests creadors del seu país, sinó
que també els va proscriure en el cànon i les històries de la literatura oficials.

Dins del mòdul Literatura, Cultura i Societat, aquestes classes proposen, en primer lloc, el plantejament de les
condicions d'aquest exili i la problemàtica inherent que provoca en el camp de la cultura. A continuació,
oferiran una panoràmica dels tres grans gèneres literaris canònics (literatura dramàtica, poesia i narrativa),
amb atenció particular a algunes de les obres i autors representatius d'aquests, i atendrà també algunes
qüestions de l'aportació dels escriptors i directors a les cinematografies dels diversos països d'acolliment.

L'objectiu principal és que les/els estudiants coneguin com es va produir i les conseqüències per a la cultura
d'aquest esdeveniment històric que va ser l'exili republicà, es familiaritzin amb les seves problemàtiquesi
obtinguin una visió panoràmica de la producció literària i cinematogràfica d'aquests exiliats.
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Competències

Comentar un text des del punt de vista filològic, lingüístic i literari.
Dissenyar i dur a terme un treball de recerca sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del
màster
Identificar les varietats diatòpiques, diastràtiques i diafàsiques de l'espanyol.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant, en gran
manera, amb treball autònom a autodirigit.
Realitzar una exposició oral sobre qualsevol tema relacionat amb l'àmbit d'estudis del màster.
Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb el context de les seves
circumstàncies culturals, socials i històriques.
Relacionar els autors i els textos literaris escrits en espanyol amb les recerques recents sobre les
tradicions europees des de l'Edat Mitjana fins a l'actualitat.
Relacionar els autors i els textos literaris produïts en l'àmbit de lAmèrica Llatina amb el context de les
seves circumstàncies culturals, socials i històriques.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Tenir un domini d'especialista de les principals orientacions en l'estudi de la transmissió textual i de les
diferents fases de l'edició d'un text.
Utilitzar els recursos bibliogràfics i tecnològics propis de la recerca lingüística i literària.

Resultats d'aprenentatge

Aplicar les tècniques i mètodes propis del comentari literari de textos
Avaluar el grau de cohesió i coherència discursiva d'un text oral en funció del seu context de producció
i interpretació.
Avaluar la pertinència dels propis judicis i dels aliens en relació amb el tema objecte d'estudi.
Constituir un text crític i elaborar un aparell crític de variants.
Desenvolupar un pla d'acció sobre un problema determinat dissenyat en funció del temps que es
disposa per fer-lo.
Elaborar el guió d'una exposició oral clara i ordenada sobre els temes d'estudi del mòdul
Elaborar el pla d'una exposició escrita clara i ordenada sobre els temes d'estudi del mòdul.
Establir la relació entre determinades obres literàries escrites en espanyol i altres expressions
artístiques i culturals.
Formular un pla d'acció per ampliar la informació sobre un tema lingüístic específic.
Formular un pla d'acció per recollir informació nova sobre el tema seleccionat i planificar les etapes del
seu desenvolupament.
Identificar i localitzar les fonts crítiques que s'han de tenir presents en l'edició d'un text.
Identificar l'emergència, a la producció literària en espanyol, de fenòmens socials i històrics que es
troben en la base de l'escriptura dels textos considerats.
Identificar trets estilístics i tècniques literàries comunes en diferents tradicions literàries i culturals de
l'Amèrica Llatina.
Interpretar críticament la bibliografia, procedent de diferents perspectives d'anàlisi, sobre els temes
d'estudi del mòdul.
Introduir idees procedents de disciplines afins en el tractament d'un fenomen literari.
Modificar un esquema d'idees preestablert mitjançant la introducció de noves aportacions.
Planificar una exposició escrita l'objectiu de la qual sigui defensar la pròpia posició respecte a un dels
temes d'estudi del màster.
Predir les conseqüències teòriques que implicaria la introducció de noves idees en un esquema ja
establert.
Relacionar autors i textos literaris en l'àmbit d'un gènere o corrent literari.

Relacionar els models explicatius elaborats amb idees procedents d'altres camps relacionats i
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20.  Relacionar els models explicatius elaborats amb idees procedents d'altres camps relacionats i
modificar-los adequadament.

Continguts

TEMARI

1. 1939: La derrota i l'inici de l'exili (Manuel Aznar Soler).
Lectura: Manuel Aznar Soler, Antología de textos del exilio republicano.

2. El teatre de l'exili (Manuel Aznar Soler).
Lectura: Max Aub, San Juan.

3. La poesia de l'exili (José Ramón López García).
Lectura: José Ramón López García, Antología de la poesía del exilio republicano.

4. La narrativa de l'exili (Juan Rodríguez).
Lectura: Paulino Masip, El diario de Hamlet García.

5. Exiliats al cinema (Juan Rodríguez).
Visionat: José Miguel García Ascot, En el balcón vacío.

Metodologia

El Mòdul combina classes magistrals amb classes on es comentaran en comú les lectures obligatòries.

A més el/la estudiant haurà de realitzar, sota la supervisió del professorat, un treball monogràfic.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 30 1,2 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20

Cometari de les lectures 6 0,24 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20

Tipus: Supervisades

Tutories 26 1,04 1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Tipus: Autònomes

Treball monogràfic 88 3,52 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Avaluació

Per a ser avaluats els/les estudiants hauran d'assistir a un mínim del 80% de les classes.

L'avaluació del mòdul consistirà en la realització d'un treball sobre cadascun dels gèneres estudiats (teatre,
poesia, narrativa/cinema) a partir de les obres proposades pels professors, i que haurà de ser lliurat un mes
després de la finalització de les classes.

Activitats d'avaluació
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Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència a clases 30 % 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Treball monogràfic 70 % 0 0 1, 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
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