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Informació general de l'assignatura

Denominació POPULAR CULTURE IN ENGLISH AND THE CONTEMPORARY WORLD

Codi 101296

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R 2016) 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

2.5 3.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA ISABEL

Departament/s ANGLÈS I LINGÜÍSTICA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GUARDIOLA PASTOR, MARÍA
INÉS

agnes.guardiola@udl.cat 3

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Després d'introduir el concepte 'narratives populars' i les característiques i potencial d'aquest tipus de ficció, el curs
se centrarà en la introducció d'alguns gèneres populars visuals i escrits i la seva utilitat com a eines que
permenten comprendre el món en el que vivim des del prisma dels estudis culturals. Per tant, el curs no només
estableix els contorns de les narratives populars i els gèneres propis d'aquest tipus de ficció, sinó que també està
dissenyat per tal d'estudiar el món contemporani a partir de les narratives populars.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Entendre els objectius i dinàmiques dels estudis culturals.
Entendres què són les narratives populars i les seves característiques.
Identificar els gèneres més importants de les narratives populars.
Saber els orígens, desenvolupament i representants més importants d'una seleccó de gèneres populars.
Entendre la interacció entre història, societat i narratives populars.
Analitzar diferents exemples de narratives populars per entendre el món contemporani.

Competències

Competències generals / General competences:

CG15 Buscar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diverses.
CG15 Look for and handle information and use different resources and documents.
CG16 Utilitzar la metodologia i les tècniques pròpies de l'àmbit disciplinar o professional.
CG16 Use techniques and methodology related to the professional world and the field of study of the degree.

Competències específiques / Specific competences:

CE11 Analitzar la projecció i popularatzació de la literatura anglesa a través del cinema i els mitjans de
comunicació de masses.
CE11 Analyse the projection and popularization of English literature through film and the mass media.
CE14 Analitzar la interacció entre història i societat i la producció cultural en llengua anglesa.
CE14 Analyse the interaction between history and society and cultural products in English.

Continguts fonamentals de l'assignatura

UNIT 1: Media, popular narratives and society: The case of 9/11 and the War on Terror. Discussion of Worksheet
1. Compulsory texts for worksheet:

Battlestar Galactica (NBC 2004-2009): “33” (1.1) and “Flesh and Bones” (1.8). (TV episodes)
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Jericho (CBS 2006-2009): “VoxPopuli” (1.11). (TV episode)
Boston Legal (ABC 2004-2008): “Guantanamo by the Bay” (3.22). (TV episode)

UNIT 2: State of the crime: Detective fiction as chronicler of history and society. Discussion of Worksheet 2.
Compulsory texts for worksheet:

Conan Doyle, Sir Arthur. “A Scandal in Bohemia”. (Short story)
Seven (David Fincher, 1995). (Film)
Cracker (ITV, 1993-1996): “To Be a Somebody” Parts I, II and III (season 2). (TV episodes)

UNIT 3: (YA, Young Adult Fiction), fantasy, science fiction and dystopia: Femininity in a post-feminist world.
Discussion of Worksheet 3. Compulsory texts for worksheet:

The Hunger Games (Gary Ross, 2012). (Film) Notice that only this film is compulsory but ideally you
should consider the film adaptations of the trilogy as a whole and if you have read Suzanne Collins’
novels it will add more depth to the analysis.
Game of Thrones (HBO, 2011-2019): “The Long Night” (8.3), “The Bells” (8.5) and “The Iron Throne” (8.6).

UNIT 4: The gothic and horror: The gothic and horror: Race and Class. Discussion of Worksheet 4. Compulsory
texts for worksheet:

Underworld (Wiseman,2003). (Film)
Underworld Evolution (Wiseman, 2006) (Film)
Rise of the Lycans (Tatopoulos, 2009) (Film)

UNIT 5: Tele-visual genres: Reality TV and the Representation of Love. Discussion of Worksheet 5. Compulsory
texts for worksheet:

The Undateables (Channel 4, 2012-): "James, Tammy & Tom" (5.1) (TV episode)

                https://www.youtube.com/watch?v=WhX-_A_KUmQ  

First Dates (NBC, 2017): "Never Been Kissed" (1.8) (TV episode)

               https://www.dailymotion.com/video/x6rekot  

Finding Prince Charming (Logo, 2016- ) "The Canary" (1.2) (TV episode)

               https://www.dailymotion.com/video/x6vurib

Seeking Sister Wife (TLC, 2018 - ) "Three's Company or Three's Wise?" (1.3) (TV episode) 

              https://www.dailymotion.com/video/x6dvk1n

The Bachelor (ABC, 2002- ) "Week 1 Limo Arrivals" (20.1) (TV episode)

             https://www.dailymotion.com/video/x6s5be2

I Wanna Marry Harry (FOX, 2014) (1.1) (TV Episode)

             https://www.youtube.com/watch?v=gY2IR9I0jIk

The Bachelorette (ABC, 2003-) (2.1) (TV Episode)

              https://www.dailymotion.com/video/x4xmkqh

Dating Around (Netflix, 2019) (1.1 “Luke”) (TV Episode)

Eixos metodològics de l'assignatura

Per tal de dur a terme els objectius de l'assignatura, el curs està organitzat en:
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CLASSES MAGISTRALS: Durant les quals s'introduiran les narratives populars i alguns dels gèneres més
rellevants, les seves característiques i la seva ralació amb la societat.

SEMINARIS: Durant els quals es discutiran les preguntes plantejades en fulls de treball (worksheets) i
relacionades amb els textos obligatoris establerts al programa de l'assignatura i la seva relació amb el món
contemporani.

Els textos s'estudiaran des de l'anàlisi textual i des del prisma dels estudis culturals. Els fulls de treball s'utilitzaran
per tal de discutir i debatre temes relacionats amb el món contemporani i estan dissenyats per tal de desenvolupar
els objectius formatius del grau, sobre tot: la comunicació interpersonal I la investigació en l'àmbit dels estudis
anglesos. També destacarem la importància de les narratives populars en contexts creatius que requereixen un
coneixement profund del funcionament dels gèneres populars i com es poden utilitzar per recolzar o qüestionar
discursos dominants.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

 THURSDAY FRIDAY

UNIT 1 (popular narratives and
the contemporary world)

12 September 13 September

19 September 20 September

26 September 27 September

PE1 (exam)

UNIT 2 (detective)

3 October 4 October

10 October 11 October

17 October 18 October

UNIT 3 (fantasy, sci-fi, YA
dystopia)

24 October 25 October

31 October 1 November

7 November 8 November

AP1 (written assignment – draft) + PE2 (exam)

UNIT 4 (gothic and horror)

14 November 15 November

21 November 22 November

28 November 29 November

5 December 6 December

UNIT 5 (reality TV)

12 December 13 December

19 December 20 December

9 January 10 January

AP2 (written assignment – complete essay) + PE3 (exam)

Sistema d'avaluació

INFORMACIÓ GENERAL:

L'avaluació és continuada. Els estudiants que combinin els seus estudis amb una feina a temps complert
tenen dret a demanar avaluació alternativa en un termini de 5 dies des del començament del semestre. Per
més informació, envieu un correu electrònic a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la
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Facultat de Lletres.
Per tal de tenir dret a l'avaluació continuada, s'han de fer totes les activitats.
L'assistència és obligatòria.
La data del primer i segon examen es negociarà amb els estudiants al principi del semestre i tindran lloc un
dimecres. La data del tercer examen serà la que estableix la guia acadèmica del centre.
Les dates per a les activitats escrites s'establiran a principis de semestre. Les activitats entregades
després de la data límit es penalitzaran.
Es tindrà en compte el llenguatge en totes les activitats d'avaluació. Els exàmens escrits on es trobin més
de cinc faltes greus es suspendran. Pel treball escrit, es penalitzarà fins 2 punts per faltes de llengua.
Els estudiants han de llegir o mirar els textos obligatoris abans de les sessions corresponents.
Tots els fulls de treball es donaran abans de les sessions pertinents i s'han de preparar abans de ser
discutits a classe.
La coordinadora del curs es reserva el dret a introduir material adicional o alternatiu si es considera oportú i
a modificar el programa si es creu necessari.

 

RESUM D'ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:

 

 

AP1: Written assignment 10% Draft
Date to be
determined.

AP2: Written assignment 12% Complete essay
Date to be
determined.

PE1 Exam 12%
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE2: Exam 28%
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE3: Exam 28%
Date, time and room to be

determined.

ATTENDANCE AND
PARTICIPATION

10 %  

 

WRITTEN ASSIGNMENTS (ESSAY) / TREBALL ESCRIT (ASSAIG):

 COMPULSORY TEXT TOPIC

No Offence (Channel 4, 2015-): The complete third
season (6 episodes).

Analyse how the series portrays
pressing social issues such as
political corruption or racism.

Pullman, Philip (1995). Northern Lights. (The first
volume of the trilogy His Dark Materials).

Analyse the presentation of
women/femininity in the novel. Pay

special attention to the girl
protagonist, Lyra Belacqua, but
also to other female characters
such as Marisa Coulter or Ma

Costa.
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AP1 + AP2:
Choose one of
the following

topics.

L.J. Smith. Vampire Diaries: The Awakening.
London: Hodder Children's Books, 2001.

Reflect upon the gender roles and
the supernatural romantic
relationships in the novel Vampire
Diaries from a feminist perspective
and discuss the message they
promote among youngsters.

You can base your discussion on some of the
following realities:
Bridezillas (WEtv, 2004-)
Flavour of Love Girls: Charm School (VH1
Television, 2007)
Extreme Cougar Wives (TLC, 2012-2013)
Wife Swap (ABC, 2003-2017)
The Hills (MTV, 2006-2010)
The Real Housewives of Orange County (Bravo
Cable, 2006-2017)
Toddlers and Tiaras (TLC, 2008-2013)
Little Miss Perfect ( WEtv, 2009-2010)
The Bachelor (ABC, 2002-)
The Bachelorette (ABC, 2003-) 

 

Reality shows are the latest
example of the 21st century

antifeminist backlash. Women are
portrayed as ruthless competitors

of other women, stupid,
incompetent at work, failures at
home or even as gold diggers.

Discuss how Reality TV promotes
antifeminism throughout some
shows and provide, if possible,

some examples of feminist reality
shows. 

INSTRUCCIONS PEL TREBALL:

ESBORRANY:

No es pot escriure un treball acadèmic sense fer recerca sobre el tema i sense preparar un esborrany amb els
aspectes que es desenvoluparan. Per tant, començarem per avaluar el treball preliminar abans d'escriure el treball.
Per aquesta part del treball, s'ha de fer el següent:

Llegir o visionar els  textos elegits tenint en compte el tema que hauràs de desenvolupar. Prendre apunts
dels exemples que utilitzaràs al fer el teu treball.
Busca referències sobre el text i el tema que has triat. Selecciona les referències que et siguin més útils i
selecciona cites que podràs utilitzar per tal de exemplificar i defensar els teus arguments.
Prepara un resum que, molt breument, estableixi els teus objectius principals i les conclusions a les que
vols arribar.
Dóna un títol al teu treball.
Prepara un esborrany que mostri el contingut del teu treball. Aquest hauria de tenir:

Introducció que estebleixi els objectius del treball.
El cos principal amb diferents punts que desenvoluparàs en el teu treball amb una breu explicació del
que tractaràs en cadascun d'aquests punts. Aquests punts haurien de fer que el teu treball flueixi i,
per tant, haurien de ser coherents i estar ben estructurats de forma que no hi hagi aspectes que no
lliguin amb l'argument principal.
Conclusions a les que has arribat.

El que has d'entregar per la primera part de l'exercii és un document que tingui el següent:

Títol del teu assaig.
Resum (250 paraules).
Esborrany amb l'estructura del teu treball i els punts més importants.
Bibliografia comentada.

(PER TAL D'AJUDAR-VOS ES PROPORCIONARÀ UNA PLANTILLA AMB UN MODEL QUE PODEU TENIR EN
COMPTE)

TREBALL:

Seguir les següents instruccions:
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Llargada 1500/2000 paraules.
Tipus de lletra: Times New Roman 12 / Arial 11 / Calibri 11
Els treballs haurien de tenir un títol original.
Els treballs haurien d’estar dividits en introducció, desenvolupament i conclusió. La introducció ha d’incloure
els punts principals. Ha d’indicar de quina manera tractareu el tema, el qual serà desenvolupat als següents
apartats. Si has fet un bon esborrany i segueixes les instruccions després de la revisió de l'esborrany, el
treball hauria de sortir bé.
Els treballs han d'incloure cites de les fonts primàries (un mínim de dues; cap cita hauria de ser superior a
100 paraules). La manca de cites de fonts primàries i el format incorrecte de les referències de les mateixes
es penalitzaran.
Haurieu de llegir al menys dos textos de crítica (fonts externes o secundàries) i incloure al menys una cita
de cadascuna de les fonts utilitzades. Viquipèdia, comentaris de fans i diccionaris no són fonts externes
acceptables. L'absència de cites de fonts externes es penalitzarà.
El final del treball hauria d’incloure bibliografia amb textos consultats. La falta de bibliografia i una citació
incorrecta de bibliografia/ filmografia implicarà penalització.
El plagi no està permès. Els treballs on hi hagi material plagiat (ni que sigui parcialment) seran
automàticament suspesos (0).
Es penjarà una rúbrica (guia de qualificació) a SAKAI.

Bibliografia i recursos d'informació

Berberich, Christine, ed. The Bloomsbury Introduction to Popular Fiction.London and New York:
Bloomsbury Academic, 2015.

Berger, Arthur Asa. Popular Culture Genres: Theories and Texts. Newbury Park, California: Sage, 1992.

Bloom, Clive. Bestsellers: Popular Fiction Since 1900. Palgrave Macmillan: Houndmills, Basingstoke,
Hampshire, 2008. (second edition)

Browne, Ray B. “Popular Culture – New Notes Towards a Definition.” (inHoppenstand)

Cawelti, John. The Six-Gun Mystique Sequel. Bowling Green, Ohio: Bowling Green University Popular
Press, 1999.

Cawelti, John. “The Concept of Formula in the Study of Popular Literature.”(inHoppenstand)

Cranny-Francis, Anne. Feminist Fiction: Feminist Uses of Generic Fiction. Cambridge: Polity, 1990.

Creeber, Glen. Serial Televison: Big Drama on the Small Screen. London: BFI Publishing, 2004.

Douglas, Susan J. The Rise of Enlightened Sexism: How Pop Culture Took Us from Girl Power to Girls
Gone Wild. New York: St Martin’s Griffin, 2010.

Gelder, Ken. Popular Fiction: The Logics and Practices of a Literary Field. London and New York:
Routledge, 2004.

Glover, David and Scott McCracken, eds. The Cambridge Companion to Popular Fiction.Cambridge:
Cambridge UniversityPress, 2012.

Gubern, Roman. Espejo de fantasmas: de John Travolta a Indiana Jones. Madrid: Espasa Calpé, 1993.

Gwenllian-Jones, Sra and Roberta E. Pearson, eds. Cult Television. Minneapolis and London: University of
Minnesota Press, 2004.

Hammond, Michael and Lucy Mazdon, eds. The Contemporary Television Series. Edinburgh: Edinburgh
University Press, 2005.

Holgate, Andrew and Honor Wilson-Fletcher, eds. The Test of Time: What Makes a Classic a
Classic?Brentford: A Waterstone’s Magazine Publication in Association with the Arts Council of England,
1999.
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Hoppenstand, Gary. Popular Fiction: An Anthology. London: Longman, 1998.

Jancovich, Mark and James Lyons, eds. Quality Popular Television. London: BFI Publishing, 2003.

Johnson, Steven. Everything Bad Is Good for You: How Popular Culture Is Making Us Smarter. London:
Penguin, 2006.

McCracken, Scott. Pulp: Reading Popular Fiction. Manchester: Manchester University Press, 1998.

Munford, Rebecca and Melanie Waters.Feminism and Popular Culture: Investigating the Postfeminist
Mystique. New York: I.B. Tauris, 2014.

Nelson, Robin. State of Play: Contemporary ‘High-End’ TV Drama. Manchester and New York: Manchester
University Press, 2007.

Palmer, Jerry. Potboilers: Methods, Concepts and Case Studies in Popular Fiction. London and New York:
Routledge, 1991.

Pawling, Christopher, ed. Popular Fiction and Social Change.London: Macmillan, 1984. (Editor’s
Introduction: 1-19)

Radford, Jane, ed. The Progress of Romance: The Politics of Popular Fiction. London and New York:
Routledge and Kegan Paul, 1986. (Editor’s Introduction: 1-21)

Rockland, Michael A. La cultura popular o ¿Por qué estudiar basura? Texto bilingüe. Traducción de Fidel
del Olmo González e Isabel Martín de Miguel. Introducción de Manuel González de la Aleja. León:
Universidad de León, Taller de Estudios Norteamericanos, 1999.

Storey, John. Cultural Theory and Popular Culture: An Introduction. London and New York: Routledge,
2015. (seventh edition)

Strinati, Dominic. An Introduction to the Theories of Popular Culture.London and New York: Routledge,
1995.

Todd, Richard. Consuming Fictions: The Booker Prize and Fiction in Britain Today.London: Bloomsbury,
1995.

Viñas Piquer, David. El enigma best-seller: Fenómenosextraños en el campo literario. Barcelona: Ariel,
2009.

Worpole, Ken. Reading by Numbers: Contemporary Publishing and Popular Fiction. London:
ComediaPublishing Group, 1984.
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