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Professor/a (s/es)
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Crèdits Horari de tutoria/lloc

ORÓ PIQUERAS, MARICEL maricel.oro@dal.udl.cat 4,5 2.20

VALENTOVA , KATERINA kvalentova@dal.udl.cat 1,5

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius principals que es plantegen en aquesta assignatura són:

- Conèixer els principals elements de l'obra literària per tal de tenir eines de comprensió i anàlisi d'aquesta.

- Conèixer i utilitzar termes propis de la crítica i anàlisi literària.

- Conèixer els principals gèneres literaris en llengua anglesa a partir de l'anàlisi de textos i autors rellevants.

- Establir una interacció entre història, societat i producció cultural.

- Cercar i utilitzar fonts documentals de forma correcta i adequada.

 

Competències

Competències generals:

- Analitzar i sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals.

- Buscar i gestionar informació i utilitzar fonts i documentació diversa.

Competències específiques:

- Analitzar els principals textos i gèneres literaris de la llengua anglesa. Paral.lelament s'incidirà en moviments
literaris però no serà un dels objectius principals de l'assignatura.

- Analitzar la interacció entre història, societat i producció cultural en llengua anglesa.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Unit 1. Masterpiece: What is a classic?

Unit 2. Archetypes: Between Tradition and Modernity

Unit 3. The Art of Writing

Unit 4. Innovation and Avantgarde
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Eixos metodològics de l'assignatura

En aquesta assignatura, es combinaran classes magistrals amb classes pràctiques. En les classes pràctiques es
demanarà a l'alumnat que participi activament en activitats centrades en el comentari i anàlisi dels textos que es
treballaran. Les activitats de grup es combinaran amb debats dirigits i col.loquis amb la finalitat que l'alumne
estableixi un diàleg entre els seus coneixements anteriors, tant de literatura i anàlisi literari com del món de parla
angelsa, amb els continguts de les classes magistrals com amb els textos que es treballaran, ambdós teòrics i de
ficció.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Unitat 1. Mastperpiece: What is a Classic?

-- 12-13 setembre: Introducció de conceptes bàscis al voltant de l'obra literària. Introducció a com utilitzar fonts
secundàries per a la realització de pràctiques. (Debat dirigit inicial seguit de classe magistral. Sessió a la sala
d'ordinadors).

-- 19-20 setembre: Anàlisi dels principals conceptes de dos articles teòrics. Introducció de passatges rellevants de
la Bíblia i les versions d'autors clàssics dins de la literatura anglesa com són John Milton i T.S. Eliot. (Treball en
grup seguit de col.loqui).

-- 20-26 setembre: Anàlisi de dos passatges rellevants de la Bíblia i les versions d'autors britànics contemporanis
com són William Golding i Julian Barnes. (Treball en grup seguit de col.loqui).

-- 27 setembre: Realització de 'Pràctica 1' a l'aula. (Realització d'activitat pràctica amb material que l'alumnes haurà
cercat, llegit i preparat fora de l'aula).

 

Unitat 2. Archetypes: Tradition and Modernity.

-- 3-4 octubre: Introducció del concepte d'"arquetip" dins de la literatura com un element bàsic a l'hora d'analitzar
l'obra literària. Construcció d'arquetips literaris i evolució de certs arquetips. (Debat inicial seguit de classe
magistral).

-- 10-11 octubre: Anàlisi dels principals conceptes en relació als arquetips literaris al voltant del tema de William
Shakespeare. (Treball en grup seguit de col.loqui i debat dirigit).

-- 17-18 octubre: Anàlisi dels personatge principals dins d'una novel.la i una narració breu d'autors rellevants dins
de la literatura contemporània en anglès con són Vladimir Nabokov i Doris Lessing a partir dels conceptes i eines
d'anàlisi establerts en les dues primeres sessions d'aquest tema. (Treball en grup seguit de col.loqui i debat dirigit).

-- 26 octubre: Realització de 'Pràctica 2' a l'aula. (Realització d'activitat pràctica amb material que l'alumne haurà
cercat, llegit i preparat fora de l'aula).

 

Unitat 3. The Art of Writing

-- 31 octubre: Introducció dels diferents macro gèneres literaris (poesia, teatre i narrativa) des del punt de vista de
la forma a partir d'exemples concrets. (Debat inicial seguit de classe magistral).

-- 7-8-14 novembre: Comentari i debat al voltant de dos textos teòrics. Comentari i anàlisi de diferents poemes
d'autors del Romanticisme anglès i americà. (Treball en grup seguit de col.loqui i debat dirigit).

-- 15-21-22 novembre: Comentari i debat al voltant d'una obra de teatre d'un dramaturg contemporani anglès i d'una
narració breu contemporània amb especial èmfasi en la construcció de les dues obres per part dels autors. (Treball
en grup seguit de col.loqui i debat dirigit).

-- 28 novembre: Realització de 'Pràctica 3' a l'aula. (Realització d'activita pràctica amb material que l'alumne haurà
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cercat, llegit i preparat fora de l'aula).

 

29 novembre: Taller d'Avaluació 1 (Temes 1, 2, 3)

 

Unitat 4. Innovation and Avantgarde

-- 6 desembre: Introducció a la unitat 4; presentació de temes i planificació del treball escrit. (Sessió a la sala
d'ordinadors per buscar la bibliografia pertinent).

-- 12 desembre: Què és la innovació? Com es reflecteix en la literatura? Tècniques d'escriptura. (Debat incial seguit
de classe magistral). Anàlisi de les bases tèoriques de "stream of consciousness" a través del cometnari del text i
col.loqui dirigit).

-- 13, 19-20 desembre: Classe magistral sobre els orígens i les principals influències de l'avantguardisme
(introducció històrica i socio-cultural). Anàlisi de textos teòries del First Manifesto of Surrealism (1924) de André
Breton i Five faces of modernity: modernism, avant-garde, decadence, kitsch, postmodernism (1987) de Matei
Calinescu. (Treball en grups seguit de col.loqui i debat dirigit). Comentari i debat al voltant dels diferents corrents
de l'avantguardisme a través d'extractes de textos de Georg Trakl, Robert Desnos, Filippo Tommaso Marinetti,
Guillaume Apollinarie i d'altres.

-- 8 gener: Tutoria d'aula

-- 9 gener: Taller d'Avaluació 2 (Tema 4 - entrega de treball escrit).

 

Sistema d'avaluació

Les evidències d'avaluació que es tindran dfen compte per aquesta assignatura són les següents:

- Pràctiques d'aula: es realitzaran tres pràctiques a l'aula. Es tractarà d'una pregunta relacionada amb el tema
estudiant. L'alumnat haurà de fer cerca de fonts secundàries i desenvolupar el tema en forma d'abstracte extens
d'unes 1.000-1.200 paraules a l'aula. Els percentatges seran els següents: Pràctica 1 5%; Pràctica 2 10%; Pràctica
3 10% = 25%

- Taller d'avaluació 1: 29% (Tema 1, 2, 3)

-Taller d’avaluació 2: 21% (Tema 4)

- Treball escrit dirigit amb especial èmfasi a la utilització de fonts secundàries que es realitzarà i lliurarà durant
l'última part de l'assignatura: 20%

 

Bibliografia i recursos d'informació
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