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ASSIGNATURA: Història de la Literatura. Una aproximació a aspectes de la literatura 
contemporània universal  
 
ESTUDIS: Com Aud, per, Pub i RP 

CODI: HISTLIT 

 
TIPUS: Optativa     CURS: 3    SEMESTRE: 1Q  
CRÈDITS hores/setmana: 5 crèdits 
CRÈDITS ECTS: 3,8 crèdits 
PROFESSOR: Francesc Garreta Torner, Oriol Izquierdo Llopis 
IDIOMA: Català 
 
 
PREREQUISITS: 
 
CONEIXEMENTS PREVIS:  
 
ASSIGNATURES QUE S’HAN DE CURSAR SIMULTÀNIAMENT:  
 
DESCRIPCIÓ ASSIGNATURA:  
 

La literatura viu en la lectura, i la lectura no és sinó un recorregut personal, casual o 
intencionat, pels textos. Un recorregut que cada lector traça a través dels peculiars 
accidents geogràfics que són les obres, els autors, els corrents estètics i els moviments, 
els gèneres, subgèneres i temes literaris, els elements paratextuals i els 
condicionaments socioculturals, etc. L’anàlisi d’aquests accidents ens acostarà als 
aspectes de la concepció, l’elaboració i la transmissió dels textos literaris. 

 
OBJECTIUS ASSIGNATURA:  
 

1. Adquirir un repertori bàsic de referències sobre la literatura universal contemporània, 
sense oblidar la pròpia tradició. 

2. Obtenir un mínim de recursos pràctics i conceptuals per exercitar la lectura com a 
activitat complexa. 

3. Desenvolupar l’esperit crític i la capacitat d’expressar la pròpia opinió. 
4. Aproximar-se al fet literari a través dels seus diversos actors. 

 
CONTINGUTS:  

I. INTRODUCCIÓ 
1. Què és la literatura? 
2. Les històries de la literatura i altres aproximacions al fet literari 
3. L’experiència de la lectura 

 
II. PANORÀMICA DE LA LITERATURA CONTEMPORÀNIA 
 
III. TEMES, OBRES, GÈNERES, AUTORS 
1. Els gèneres literaris 

1.1 Els grans gèneres: la poesia, el conte i la novel·la, el teatre 
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1.2 Els gèneres de no ficció: l’assaig, el periodisme i les literatures del jo 
1.3 Els subgèneres i els gèneres populars 
1.4 Art o art aplicada, el sentit i l’ús de la literatura 
1.5 Fusió i confusió de gèneres 

2. Alguns temes  
2.1 Els límits de la realitat. Realisme i ficció 
2.2 Els límits del llenguatge. Forma i experimentació 
2.3 Els límits dels límits. Moral i transgressió 
2.4 Els límits de la cultura. Cànon i èxit 
2.5 Els límits d’Occident 

3. Cinc obres 
3.1 Felicitat de Katherine Mansfield 
3.2 Una temporada a l’infern d’Arthur Rimbaud 
3.3 A la recerca del temps perdut de Marcel Proust 
3.4 Les aventures del bon soldat Svejk de Jaroslav Hasek 
3.5 Tot esperant Godot de Samuel Beckett 

4. Cinc autors 
4.1 Fernando Pessoa i la naturalesa del jo 
4.2 Franz Kafka i l’home nou 
4.3 Bertolt Brecht i la distància del compromís 
4.4 Vladímir Nabòkov, intel·ligència i sensibilitat 
4.5 James Joyce i la renovació de la novel·la 

 
METODOLOGIA: 
 

L’assignatura proposa un recorregut pel temari a través de classes magistrals i la 
lectura i el comentari de textos escollits. Es demanarà a l’estudiant que participi en 
aquests exercicis de lectura activa. S’exigirà la lectura i el treball sobre almenys una 
obra literària recent. Es demanarà l’exposició a classe d’una obra literària escollida 
lliurement. 

 
AVALUACIÓ:   

A. Exàmens (55%) 
B. Treballs fets a casa (20%) 
C. Presentacions (15%) 
D. Participació a classe (10%) 

 
CRITERIS D’AVALUACIÓ DE RESULTATS: 

Objectiu 1: 
• L’estudiant ha de demostrar que coneix un repertori bàsic de referències literàries 

universals i catalanes [A,B,C]. 
Objectiu 2: 

• L’estudiant ha de demostrar que té la capacitat de llegir un text literari i fer-ne una 
interpretació correcta, rica i raonada [A,B,C,D]. 

Objectiu 3: 
• L’estudiant ha de demostrar capacitat de reflexió sobre aspectes de l’experiència de 

la lectura i el lloc que ocupa la literatura en la societat actual [A,B,C]. 
Objectiu 4: 

• L’estudiant ha de mostrar un mínim coneixement dels actors que intervenen en el 
sistema literari [A,B,C,D]. 

 
BIBLIOGRAFIA BÀSICA: 
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Victòria Oliva. 
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BIBLIOGRAFIA i/o MATERIAL COMPLEMENTARI: 
 

BORDONS, G. – SUBIRANA, J. (eds.). Literatura catalana contemporània. Barcelona: 
Proa-Ediuoc, 1999 (Biblioteca Oberta-Àgora). 
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