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Informació general de l'assignatura

Denominació LITERATURA HISPANOAMERICANA I

Codi 101053

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Doble titulació: Grau en Llengües Aplicades i Traducció i Grau
en Filologia Hispànica

3 TRONCAL Presencial

Grau en Filologia Hispànica 1 TRONCAL 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 RAMS ALBUISECH, MARIA ISABEL

Departament/s FILOLOGIA CLÀSSICA, FRANCESA I HISPÀNICA

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

Classes presencials: 60h 
Treball autònom: 90h

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà
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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

RAMS ALBUISECH, MARIA ISABEL maribel.rams@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

Aquesta assignatura explora el desenvolupament de la literatura hispanoamericana des de les cultures precolombines fins a mitjans del segle
XIX, considerant tant les perioditzacions i moviments literaris en què s’insereixen els seus autors/es i textos com les dinàmiques socials,
polítiques i culturals que intervenen en la seva producció.

Les lectures i les anàlisis proposades s'organitzen en funció dels diferents debats i etapes a partir dels quals la crítica literària
hispanoamericana ha estudiat les obres, els/les autors/es i els moviments literaris que han donat forma al que s’ha anomenat literatura
hispanoamericana. En aquest sentit, es busca que l'/la estudiant, d’una banda, distingeixi les especificitats de la literatura i la cultura
hispanoamericanes i, de l’altra, sigui capaç d’analitzar els textos proposats tenint en compte tant el marc històric i social de la seva producció
com les eines pròpies de la crítica literària hispanoamericana.

Així mateix, i amb l’objectiu d’orientar els/les estudiants en l’ús de recursos, teories i metodologies necessaris per a l’estudi i investigació de la
literatura hispanoamericana, en l’assignatura s’abordaran, a més, alguns continguts transversals al voltant de conceptes i debats teòrics com
ara alteritat, identitat, identitat nacional, identitat de gènere, raça, mestissatge, hegemonia o subalternitat, entre d’altres.

Prerequisits
Els/les estudiants internacionals matriculats/des a través de programes de mobilitat o d’intercanvi (per
exemple, Erasmus) han de tenir present que aquesta assignatura exigeix un coneixement oral i escrit
de la llengua espanyola corresponent a un nivell superior (B2/C2 del Marc Europeu

Objectius acadèmics de l'assignatura

O.1.- Apropar els/les alumnes a models de periodització de la història de la literatura hispanoamericana, des de les cultures precolombines fins
a mitjan segle XIX.

O.2.- Aprofundir en l’aprenentatge i la reflexió de textos literaris hispanoamericans, mitjançant comentaris de textos que considerin les
especificitats del marc històric i social de la seva producció.

O.3.- Aprendre a treballar amb textos de crítica literària i cultural vinculats als estudis hispanoamericans.

O.4.- Desenvolupar un pensament crític i reflexiu sobre la literatura hispanoamericana i en relació amb problemes culturals i de crítica literària
hispanoamericana.

O.5.- Aprendre l’ús de recursos, fonts i tècniques necessàries per a l’aprenentatge, investigació i reflexió de la literatura hispanoamericana.

Competències

Competències bàsiques

CB3 Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguin una reflexió
sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Competències generals

CG1 Demostrar capacitat d’anàlisi i de síntesi.

CG2 Analitzar i avaluar un tema o matèria, aplicant un raonament crític i objectiu.

Competències específiques

CE17 Conèixer els fonaments teòrics de la literatura, dels moviments de la història literària i dels corrents de la crítica literària.

CE18 Saber interpretar i jutjar els textos literaris des d’una perspectiva crítica.

CE19 Saber identificar les relacions entre els esdeveniments històrics i socials i la producció literària, al llarg dels diversos períodes històrics i
marcs culturals, especialment al món hispànic.

Competències transversals

CT1 Adquirir una adequada comprensió i expressió oral i escrita del català i del castellà.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

TEMA 1: Introducció a la literatura hispanoamericana: problemes, debats, perioditzacions.

TEMA 2: La invenció d’Amèrica: construcció de l'alteritat.

TEMA 3: El període colonial: cròniques d’Índies; construcció del subjecte colonial.

TEMA 4: El període colonial: el Barroc d’Índies; emergència del subjecte criollo.

TEMA 5: Literatura del Període d’emancipació (1790-1830): formació de la consciència americana.

TEMA 6: Literatura del Període d’emancipació (1790-1830): poesia neoclàssica, epopeia i naturalesa americana.

TEMA 7: Literatura del Període de formació dels estats nacionals (1830-1880): poesia romàntica; exili i identitat nacional.

TEMA 8: Literatura del Període de formació dels estats nacionals (1830-1880): configuració del debat civilització vs. barbàrie.

TEMA 9: Literatura del Període de formació dels estats nacionals (1830-1880): novel·les nacionals/romanços fundacionals.

Eixos metodològics de l'assignatura

L'assignatura es dictarà en dues sessions setmanals presencials (i/o telemàtica, segons les indicacions de la universitat). Cada sessió
consistirà, d’una banda, en exposicions per part de la professora que tenen com a objectiu introduir els/les estudiants en els debats i
característiques més importants sobre els temes, textos i autors/es estudiats. D’altra banda, la sessió es completarà a través de la participació
activa del grup, mitjançant discussions i reflexions al voltant de les lectures corresponents. Per aquesta raó, s’ha de fer especial èmfasi en
l’obligatorietat de la lectura anticipada, prèvia a cadascuna de les sessions, dels textos assignats per a aquestes. Així mateix, es demanarà
als/a les alumnes una aproximació reflexiva als textos i autors/es estudiats, no només en les discussions a l’aula, sinó també mitjançant el
lliurament de comentaris de textos i d’una exposició oral en què l’anàlisi literària es posarà en diàleg amb problemàtiques de la crítica
literària, particularment, a través de la lectura d’articles crítics que aborden temes claus per a la compressió de la literatura i cultura
hispanoamericanes.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Veure programa de l'assignatura.

Sistema d'avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Assistència i participació: 10%
3 comentaris de textos (20% c/u): 60%
Presentació oral: 25%
Informe previ sobre tema de la presentació oral: 5%

Observacions:

- Les faltes d'expressió i d'ortografia afectaran negativament tant la nota dels treballs parcials com la nota global de l'assignatura.

- ES RECORDA QUE CADA COMENTARI ÉS INDIVIDUAL. Copiar o reproduir reflexions extretes d'internet o d'algun text de consulta
sense indicar degudament la seva referència pot portar com a conseqüència que el treball sigui qualificat amb un “suspens”.

 

AVALUACIÓ ALTERNATIVA

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.

 

Bibliografia i recursos d'informació

Lectures obligatòries:

- Dossier elaborat per la professora en el qual s’inclou una selecció dels textos que s’estudiaran al llarg del curs.

Bibliografia bàsica complementària:

Adorno, Rolena y Roberto González Echevarría (2017). Breve historia de la literatura latinoamericana colonial y moderna. Madrid: Editorial
Verbum.
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— (1988). “El sujeto colonial y la construcción cultural de la alteridad”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, 14 (28): 55-68.

Anderson, Benedict (2006). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. México: FCE.

Barrera, Trinidad (coord.) (2008). Historia de la literatura hispanoamericana. 3 vols. Madrid: Cátedra.

Castro-Klaren, Sara (ed.) (2008). A Companion to Latin American Literature and Culture. Malden, MA: Blackwell Publishing.

Franco, Jean (1987). Historia de la literatura hispanoamericana a partir de la independencia. Barcelona: Ariel.

González-Echeverría, Roberto y Enrique Pupo-Walker (ed.) (2006). Historia de la literatura hispanoamericana, vol. 1 y 2. Madrid: Gredos.

González-Echeverría, Roberto (2011). Mito y archivo. México: Fondo de Cultura Económica.

González Stephan, Beatriz et al. (comp.) (1995). Esplendores y miserias del siglo XIX. Cultura y sociedad en América Latina. Caracas: Monte
Ávila Editores.

Íñigo Madrigal, Luis (coord.) (1993). Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I y II. Madrid: Cátedra.

Ludmer, Josefina (1985). “Las tretas del débil”. La sartén por el mango. Patricia Elena González y Elena Ortega (eds.). Puerto Rico: Ediciones
Huracán.

Mattalia, Sonia (2003). Máscaras suele vestir. Pasión y revuelta: escrituras de mujeres en América Latina. Madrid: Iberoamericana-Vervuert.

Moraña, Mabel (1998). Viaje al silencio: exploraciones del discurso barroco. México, Universidad Nacional Autónoma de México.

Osorio T., Nelson (2000). Las letras hispanoamericanas en el siglo XIX. Cuadernos de América sin nombre, 1. Alicante y Santiago de Chile:
Universidad de Alicante/Universidad de Santiago de Chile.

Oviedo, José Miguel (1995). Historia de la literatura hispanoamericana. Tomo I y II. Madrid: Alianza.

Picón Salas, Mariano (1944). De la Conquista a la Independencia; tres siglos de historia cultural latinoamericana. México: Fondo de Cultura
Económica.

Pratt, Mary Louise (1997). Ojos imperiales. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes.

Rama, Ángel (1982): Transculturación narrativa en América Latina, México: Siglo XXI.

— (1984): La ciudad letrada, Hanover: Ediciones del Norte.

Sommer, Doris (2004). Ficciones fundacionales. Las novelas nacionales de América Latina. Colombia: Fondo de Cultura Económica.

Todorov, Tzvetan (1987). La conquista de América: el problema del otro. Madrid: Siglo XXI editores.

William Foster, David y Daniel Altamiranda (eds.) (1997). From Romanticism to Modernismo in Latin America, vol. 3. Nueva York y Londres:
Garland Publishing, Inc.
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