
 

GUIA DOCENT

THE NOVEL IN ENGLISH
Coordinació: SANTAULARIA CAPDEVILA, MARIA

ISABEL

Any acadèmic 2019-20

2019-20



Informació general de l'assignatura

Denominació THE NOVEL IN ENGLISH

Codi 101269

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Estudis Anglesos (R
2016)

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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

SANTAULARIA CAPDEVILA,
MARIA ISABEL

isabel.santaularia@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

El curs está dissenyat per donar una visió general dels autors, textos, tendències i moviments més importants de
la novel·la produïda al Regne Unit i als Estats Units. També té com a objectiu oferir eines per tal d'estudiar la
novel·la a partir d'una anàlisi en profunditat d'algunes de les novel·les més importants produïdes al Regne Unit i als
Estats Units, tant com a textos literaris com en relació al seu context. Addicionalment, a partir de la utilització
d'adaptacions cinematogràfiques i fragments d'algunes novel·les rellevants, el curs incideix en la interacció entre
literatura i cinema i ofereix una gama més àmplia de textos importants per a ser analitzats. Finalment, la
professora espera fomentar el plaer de la lectura i promoure una perspectiva crítica cap als textos literaris.

 

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Entendre la naturalesa i característiques del gènere.
Conèixer els corrents, moviments i tendències més significatius de la novel·la al Regne Unit i als Estats
Units.
Conèixer els autors de novel·la més significatius al Regne Unit i als Estats Units.
Analitzar algunes novel·les significatives del Regne Unit i dels Estats Units en relació als seus contexts i
com a textos literaris amb les seves idiosincràsies i el seu potencial interpretatiu.
Veure la relació entre literatura i cinema i explotar el potencial de les adaptacions per tal d'estudiar la
novel·la.
Desenvolupar el gust per la lectura crítica.

Competències

Competèncias generals /General competences:

CG2 Analitzar i sintetitzar dades procedents de diferents fonts documentals.
CG2 Analyse and synthesise data from different critical sources.
CG5 Demostrar capacitat de treball individual.
CG5 Demonstrate the ability to work individually.
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.

Competencias específicas / Specific competences:

CE6 Identificar i implementar els fonaments de la investigació científica en cultura en llengua anglesa
CE6 Identify and apply the basics of scientific research to culture in English
CE10 Analitzar els principals texts, gèneres i moviments literaris en llengua anglesa.
CE10 Analyse the main texts, genres and literary movements in English.
CE11 Analitzar la projecció i popularització 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.

2019-20



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: Studying the novel. General introduction to the novel as a genre and exploration of its main
characteristics.

UNIT 2: Major UK and US trends, movements and authors.  An overview of the major authors, trends and
movements related to the UK and the US novel.

UNIT 3: Charlotte Brontë’s Jane Eyre. Analysis of the text through the discussion of some relevant questions and
quotes/excerpts from the source novel and its film adaptation. Discussion of Worksheet 1. Compulsory text:

Jane Eyre (Franco Zefirelly, 1996). (Film)

UNIT 4: Emily Brontë’s Wuthering Heights. In-depth analysis of the novel. Compulsory texts:

Brontë, Emily. Wuthering Heights. Boston and New York: Bedford Books of St. Martin’s Press, 1992.
(Novel)

UNIT 5: Charles Dickens’ A Christmas Carol, Oliver Twist and Bleak House. In-depth analysis of the novella
and some excerpts from the novels. Compulsory texts:

Dickens, Charles. A Christmas Carol. (novella) Available in: https://www.gutenberg.org/files/46/46-h/46-
h.htm
Dickens, Charles. Oliver Twist. (novel; some excerpts that will be provided in Sakai)
Dickens, Charles. Bleak House. (novel; some excerpts that will be provided in Sakai)

UNIT 6: Henry James’ Washington Square. Analysis of the text through the discussion of some relevant
questions and quotes/excerpts from the source novel and its film adaptation. Discussion of Worksheet 2.
Compulsory text:

Washington Square (Agnieszka Holland, 1997). (Film)

UNIT 7: John Steinbeck’s The Grapes of Wrath. Analysis of the text through the discussion of some relevant
questions and quotes/excerpts from the source novel and its film adaptation. Discussion of Worksheet 3. 
Compulsory text:

The Grapes of Wrath (John Ford, 1940). (Film)

UNIT 8: Bret Easton Ellis’s American Psycho. Analysis of the text through the discussion of some relevant
questions and quotes/excerpts from the source novel and its film adaptation. Discussion of Worksheet 4. 
Compulsory text

American Psycho (Mary Harron, 2000). (Film)

UNIT 9: Alex Garland’s The Beach: A comparative approach. Analysis of Alex Garland’s novel in relation to
Joseph Conrad’s Heart of Darkness and Francis Ford Coppola’s Apocalypse Now. Discussion sheet available.
Compulsory texts:

Garland, Alex. The Beach. London: Penguin, 2011. (Novel)
Apocalypse Now (Francis  Ford Coppola, 1979). (Film)

Eixos metodològics de l'assignatura

Per tal d'assolir els continguts del l'assignatura, el curs està dividit en:

CLASSES MAGISTRALS que introdueixen el gènere/moviments/autors i els textos obligatoris. Bàsicament, les
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primeres sessions es dedicaran a introduir el gènere (la novel·la) i a presentar els autors i tendències/moviments
de la novel·la al Regne Unit i Estats Units. Altres classes magistrals es dedicaran a presentar i analitzar les
novel·les obligatòries. Dit això, durant aquestes classes magistrals es poden introduir preguntes de debat per tal
d'incentivar la participació a classe.

SEMINARIS durant els quals es discutiran fulls de treball relacionats amb diferents novel·les en anglès que
s'estudiaran a través de fragments de les obres i la seva adaptació cinematogràfica. Per cada un dels textos, hi ha
un full de treball que es treballarà a classe. Tots els fragments inclosos als fulls de treball s'han d'haver llegit i
l'adaptació s'ha d'haver vist abans de classe. Els fulls de treball també s'han d'haver preparat abans de classe.

DOS EXÀMENS ESCRITS sobre els continguts introduïts a classe.

UN TREBALL ESCRIT sobre una novel·la a triar entre diferents opcions.

El curs combina una perspectiva històrica anb l'anàlisi literària i textual i els estudis culturals. Els fulls de treball
estan dissenyats per tal de promoure la participació a classe i la comunicació inter-personal. Les activitats
d'avaluació estan dissenyades per tal de garantir el coneixement de les obres i autors més significatius del Regne
Unit i dels Estats Units, a l'igual que una aproximació crítica en vers dels textos analitzats.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 THURSDAY FRIDAY

Unit 1 (the novel)
12 September 13 September

19 September 20 September

Unit 2 (trends, movements and
authors)

26 September 27 September

3 October 4 October

Unit 3 (Jane Eyre; discussion of
Worksheet 1)

10 October 11 October

Unit 4 (Wuthering Heights)

17 October 18 October

24 October 25 October

31 October 1 November

Unit 5 (A Christmas Carol +
Oliver Twist + Bleak House)

7 November 8 November

14 November 15 November

PE1 (written exam)

Unit 6 (Washington Square;
discussion of Worksheet 2)

21 November
 

22 November
 

Unit 7 (The Grapes of Wrath;
discussion of Worksheet 4)

28 November 29 November

5 December 6 December

Unit 8 (American Psycho;
discussion of Worksheet 5)

12 December 13 December

Unit 9 (Apocalypse Now + The
Beach)

19 December 20 December

9 January 10 January

PE2 (written exam) and AP1 (written assignment)

Sistema d'avaluació

INFORMACIÓ GENERAL:
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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 electròni a academic@lletres.udl.cat o adreceu-vos a la Secretaria de la
Facultat de Lletres.
Per tal de tenir dret a l'avaluació continuada, s'han de fer totes les activitats.
L'assistència a classe és obligatòria.
Les dates per les activitats escrites s'estableixen a principis de semestre. Les activitats escrites entregades
després de la data límit es penalitzaran.
Es tindrà en compte el llenguatge en totes les activitats d'avaluació. Els examens que no tinguin el nivell de
llengua requerit poden ser suspesos. 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 DE LES ACTIVITATS D'AVALUACIÓ:

 

PE1: Exam 35 %
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

PE2: Exam 35 %
Date, time and room to be

determined. On a Wednesday.

AP1: Written assignment 20 % Date to be determined.

ATTENDANCE AND
PARTICIPATION

10 %  

 

TREBALL ESCRIT (ASSAIG BREU):

 

CHOOSE ONE

TEXTS TOPICS

Anita Loos’ Gentlemen Prefer
Blondes: The Intimate Diary of a

Professional Lady (1925).

ESSAY TOPIC: Can we read the protagonist as an intelligent
woman able to make her own fate and control her

circumstances?
 

FOR YOUR ANSWER: Take into account that Lorelai Lee, the
protagonist and narrator, comes across as an uncultured

flapper to whom things happen. However, does that mean
she fits the stereotype of the ‘stupid blonde’?

Harper Lee’s To Kill a
Mockingbird (1960).

ESSAY TOPIC: Can we say that Atticus is a good father?
 

FOR YOUR ANSWER: Take into account the perspective you
get is provided by the narrator, the little girl, Scout, and she

admires her father. Atticus is, indeed, an admirable
person/lawyer. However, think that other characters may
have different perspectives about what’s best for a child’s

wellbeing.
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Elizabeth Taylor’s Mrs Palfrey at
the Claremont (1971).

ESSAY TOPIC: Can we say the book is more than just a story
of friendship between an elderly widow and a young writer?

 
FOR YOUR ANSWER: Take into account that through Mrs
Palfrey, the protagonist, and the other elderly guests at the

Claremont you get a very insightful perspective on loneliness,
old age and approaching death.

Sarah Waters’ Tipping the Velvet
(1999).

ESSAY TOPIC: How do Nan and Kitty come to terms with
their sexual orientation?

 
FOR YOUR ANSWER: Take into account that both characters

find out about their sexuality at the same time. However,
whereas Nan moulds her identity taking into account her

sexuality, Kitty does not.

INSTRUCCIONS PEL TREBALL:

Per a la realització del projecte heu de tenir en compte el següent:

Llargada mínima 1000 paraules. Llargada màxima 1200 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.
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

Alexander, Michael. A History of English Literature. Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave
Macmillan, 2007.

Amigoni, David. The English Novel and Prose Narrative. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2000.

Badford, Richard, ed. Introducing Literary Studies. London: Prentice Hall, 1996.

Bradford, Richard. The Novel Now: Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2007.

Brauner, David. Contemporary American Fiction. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2010.

Cavanagh, Dermot, et alia, eds. The Edinburgh Introduction to Studying English Literature. Edinburgh:
Edinburgh University Press, 2010.

Da Sousa Correa, Delia, ed. The Nineteenth-Century Novel: Realisms. London and New York: Routledge,
2000.

Dix, Andrew, Brian Jarvis and Paul Jenner. The Contemporary American Novel in Context. London:
Continuum, 2011.
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Eagleton, Terry. How to Read Literature. New Haven and London: Yale University Press, 2014.

English, James F., ed. A Concise Companion to Contemporary British Fiction. Oxford: Blackwell, 2006.

Forster, E.M. (1905). Aspects of the Novel. London: Penguin Classics, 2005.

Goodman, Lizbeth, ed. Literature and Gender. London and New York: Routledge, 1996.

Goring, Paul, Jeremy Hawthorne and Domhnall Mitchell. Studying Literature: The Essential Companion.
London: Arnold, 2006.

Gray, Richard. A Brief History of American Literature. Oxford: Wiley-Blackwell, 2011.

Hawthorne, Jeremy. Studying the Novel. London: Bloombsbury, 2016.

Hopkins, Chris. Thinking about Texts: An Introduction to English Studies. Houndmills, Basingstoke,
Hampshire: Palgrave, 2001.
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