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Informació general de l'assignatura

Denominació TEATRE CATALÀ DEL SEGLE XX

Codi 101486

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Filologia Catalana i Estudis
Occitans

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació MALÉ PEGUEROLES, JORDI

Departament/s FILOLOGIA CATALANA I COMUNICACIÓ

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 50 
Hores no presencials: 100

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits 3 Primera part (Jordi Malé) 
3 Segona part (Joan Ramon Veny)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

MALÉ PEGUEROLES, JORDI jordi.male@udl.cat 3

VENY MESQUIDA, JOAN RAMON joanramon.veny@udl.cat 3

Informació complementària de l'assignatura

Les recreacions de mites clàssics i bíblics en el teatre català del segle XX.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Que l'estudiant conegui a nivell bàsic la tradició cultural clàssica i la bíblica.

Que sigui capaç d'analitzar i interpretar textos literaris a partir de la seva comparació amb altres textos d'altres
literatures.

Que adquireixi els coneixements i les eines necessàries per establir raonadament relacions entre obres i autors de
llengües i èpoques diferents.

 

 

Competències

CE6 Definir les tradicions literàries i culturals occidentals.

CE8 Diferenciar els principals textos, autors i moviments literaris en llengua catalana, així com la seva evolució
històrica i el seu context literari i sociolingüístic.

CG11 Buscar i gestionar adequadament la informació, a partir de fonts i tipologies documentals diverses.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. Introducció als mites. (1 setmana)

2. El mite clàssic d'Antígona en el teatre català contemporani. (5 setmanes)

3. El mite bíblic de la creació en Allò que tal vegada s'esdevingué de Joan Oliver. (2 setmanes)

4. El mite bíblic d'Esther en Primera història d'Esther de Salvador Espriu. (8 setmanes)

Eixos metodològics de l'assignatura

Taula de activitats formatives i dedicacions horàries de l’alumne
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Activitat CODIFICACIÓ / descripció / tipologia TPD   HP* HNP*

Classe magistral (M) Vegeu continguts del temari   40  

Seminaris (S)      

Pràctiques (P)

P1 - El mite d'Antígona
P2 - El mite bíblic de la creació
P3 - El mite bíblic d'Esther
 

  8 35

Treballs (T)
T1 - Sobre el mite d'Antígona
T2 - Sobre Primera història d'Esther

   65

Tutories (Tut)    2  

Altres (AA)      

Avaluació (AV) Vegeu taula de mecanismes d’avaluació     

TOTAL    50 100

HP: hores presencials de l’alumne. HNP: hores no presencials de l’alumne.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Vegeu Continguts.

Sistema d'avaluació

 

mecanismes d’avaluació codificació / descripció-criteris / tipologia TPD   Activitat %*

Assistència i participació
(As)

Assisitir i participar activament a les classes    10

Taller d’avaluació (TA)
(Examen)

     

Informe (In) / Treballs (T)
T1 - Sobre el mite d'Antígona
T2 - Sobre Primera història d'Esther
 

   
45
45
 

Altres (A)
La correcció lingüística és imprescindible per aprovar
l’assignatura.

    

TOTAL     100

%: percentatge en la nota final

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 aacademic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la Facultat de
Lletres.
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Bibliografia i recursos d'informació

Lectures

1. Antígona

Sòfocles, Jean Anouilh, Bertolt Brecht

Guillem Colom, Antígona (Barcelona: Barcino 1935).

Salvador Espriu, Antígona (Barcelona: Edicions 62 [«El Cangur Plus»], 1998).

J. M. Muñoz Pujol, Antígona (Barcelona: Aymà, 1968).

Joan Povill, La tragèdia d’Antígona (Barcelona: Millà, 1962).

Romà Comamala, Antígona, dins Variacions sobre mites grecs IV (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, 1986).

Jordi Coca, Antigona (Barcelona: Proa, 2002).

2. Joan Oliver, Allò que tal vegada s'esdevingué (Barcelona : Edicions de la Rosa dels Vents, 1936).

3. Salvador Espriu, Primera història d'Esther (Barcelona: Barcelona, Aymà, 1948).

 

Bibliografia complementària

Luis Gil, Transmisión mítica (Barcelona: Planeta, 1975).

José S. Lasso de la Vega, De Sófocles a Brecht (Barcelona: Planeta 1970).

M. Àngels Anglada, El mirall de Narcís. El mite grec en els poetes catalans (Sabadell: AUSA, 1988).

Maria-Josep Ragué i Arias, Els personatges femenins de la tragèdia grega en el teatre català del segle XX
(Sabadell: AUSA, 1990).

Jordi Malé i Eulàlia Miralles (ed.), Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània (Barcelona:
Publicacions i Edicions Universitat de Barcelona, 2007).

Eulàlia Miralles i Jordi Malé (ed.), Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània, II (Barcelona:
Edicions de la Universitat de Barcelona, 2017).

Carme Gregori i Ramon Xavier Rosselló (ed.), L’empremta del mite en la literatura del primer terç del segle XX
(Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2018).

La resta de la bibliografia serà indicada a classe.
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