
Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 20722 - Aproximacions

Interdisciplinàries a la Literatura
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

1 / 9

Data de publicació: 27/06/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Identificació de l'assignatura

Assignatura 20722 - Aproximacions Interdisciplinàries a la Literatura
Crèdits 1.8 presencials (45 hores) 4.2 no presencials (105 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 1, 2S(Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

12:00h 14:00h Dimecres 16/02/2013 30/06/2013 CC05Caterina Mercè Picornell

Belenguer
m.picornell@uib.es

09:00h 10:00h Dilluns 16/02/2013 29/06/2013 CC05

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau de Llengua i Literatura Catalanes Obligatòria Quart curs Grau

Contextualització

La literatura, entesa com a corpus de textos orals i escrits o com a institució social i cultural, no és un
domini exclusiu dels estudis literaris. Pot servir, per exemple, com a font per a l’anàlisi historiogràfica a
la qual aportarà dades que sovint no recullen els arxius. Pot, també, determinar l’estil dels historiadors que
expliquen els fets passats sense ser conscients de les eines retòriques que utilitzen per autoritzar els seus
escrits. Per això, la interdisciplinarietat s’ha convertit en un dels àmbits més innovadors de la literatura
comparada contemporània. Així mateix, la filiació interdisciplinària és determinant a l’hora d’estudiar la
producció teòrica de molts dels crítics més influents dels darrers trenta anys –per exemple, Edward Said,
Julia Kristeva o Michel Foucault– i que han produït la seva tasca intel·lectual sense circumscriure-la a les
limitacions d’un sol camp de coneixement.

L’assignatura “Aproximacions interdisciplinàries a la literatura” és una assignatura obligatòria que
s’imparteix el segon semestre del quart curs de grau de Llengua i literatura catalanes. Fa part del mòdul de
Teoria de la Literatura i Literatura Comparada. L'objectiu fonamental d'aquesta assignatura és contrastar el
bagatge après d’estudis literaris amb els mètodes d’altres disciplines (tant artístiques com de coneixement).
En aquest sentit, suposa una reflexió complementària, des de la comparació interdisciplinària, del que s’ha
assolit en la resta d’assignatures del mòdul.

Més en concret, en aquesta assignatura, es parteix de la constatació que la interdisciplinarietat, aplicada
a l’estudi de la literatura, pot tenir rellevància en dos sentits fonamentals: a) com a condició que afecta
la composició i recepció de les obres literàries (provocant gèneres híbrids, com ara la poesia visual, però
també obres que se situen a la frontera entre els gèneres literaris i d’altres camps disciplinaris, com ara el
relat periodístic); b) com a mecanisme d’anàlisi del text literari des del bagatge i les categories de diferents
disciplines de coneixement (fonamentalment, en aquesta assignatura, les ciències humanes i socials).
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Ambdues dimensions de la interdisciplinarietat seran tingudes en compte en una assignatura que, així mateix,
intentarà establir vincles amb algunes de les lectures de les altres assignatures de literatura que s’imparteixen
durant aquest semestre en el grau.

Requisits

Les persones que es matriculin a aquesta assignatura haurien de tenir una competència plena de la llengua
catalana, escrita i oral. S’entén també que estan en disposició d’obtenir el nivell B1 de llengua anglesa, per la
qual cosa, han de ser prou competents en llengua anglesa com per poder comprendre un article d’especialitat.
Es preveu, així mateix, que dominin les principals categories d’estudi de la literatura, que tenguin un
coneixement panoràmic de la teoria literària i de la literatura comparada, i que estiguin familiaritzats amb
els mètodes fonamentals de l’estudi de la literatura.

Recomanables
Abans de començar l'assignatura és convenient recordar els conceptes bàsics adquirits en les assignatures
"Teoria de la literatura" i "Literatura Comparada".

Competències

Específiques
1. Capacitat per interrelacionar els coneixements específics de la titulació amb els propis d’altres

disciplines (CE6).
2. Coneixement de les tècniques bàsiques per a l’elaboració de treballs de recerca (CE11).

Genèriques
1. Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre de l’àrea d’estudi) per

emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes també rellevants d’índole social, científica o ètica
(CB3).

2. Capacitat d’organització i planificació del treball personal i en equip (CG2).
3. Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no

especialitzat (CB4).

Continguts

Els continguts d'aquesta assignatura s'estructuren en quatre mòduls. El primer és purament introductori. El
segon es dedicarà a l'anàlisi interartística i plantejarà l'estudi de diversos exemples majoritàriament aplicats a
textos de la literatura catalana. En el tercer mòdul, que serà el que ocuparà més dedicació presencial, es preveu
aprofundir en la interesecció entre literatura i ciències humanes i socials. El quart mòdul és una aplicació
en la qual treballarem tot al llarg del curs des de la pràctica, i a partir de seminaris. En el curs 2012-2013,
tractarà sobre "La reconstrucció literària de les memòries ferides: aproximacions interdisciplinàries".



Universitat de les
Illes Balears
Guia docent

Any acadèmic 2012-13
Assignatura 20722 - Aproximacions

Interdisciplinàries a la Literatura
Grup Grup 1, 2S
Guia docent A
Idioma Català

3 / 9

Data de publicació: 27/06/2012
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2013 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Continguts temàtics
Mòdul 1. INTRODUCCIÓ A LES APROXIMACIONS INTERDISCIPLINÀRIES A LA
LITERATURA

1.1. Des del comparatisme: de les influències a la transdisciplinarietat

1.2. Des de la teoria: categories viatgeres i mescla de gèneres

Mòdul 2. TRANSVASAMENTS INTERDISCIPLINARIS: DE L’ADAPTACIÓ A LA
TRANSMEDIALITAT

2.1. La narratologia com a disciplina transmedial

2.2. De l'adaptació a la hibridació: arts visuals i arts escèniques

2.3. Més enllà de la literatura: el periodisme com a gènere híbrid

Mòdul 3. LA LITERATURA I LES CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS
3.1. Literatura i història: l'escriptura de la història i els nous historicismes

3.2. Literatura, política i societat

3.3. Literatura i psicologia: crítica psicoanalítica i ciències cognitives

Mòdul 4. APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA: LITERATURA I MEMÒRIES FERIDES
4.1. El trauma: de la categoria psicològica a l'anàlisi social i cultural

4.2. La representació literària de la memòria traumàtica

4.3. La funció visibilitzadora de la història

4.4. La gestió de la memòria històrica: reconeixement i restauració

Metodologia docent

Es combinaran les exposicions teòriques amb seminaris on s'espera de la participació dels estudiants.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Exposicions
teòriques

Grup gran (G) Exposicions dels continguts teòrics de l'assignatura per part de
la professora. Es combinarà amb el comentari d'articles i amb
l'exemplificació a partir de casos. S'espera que els estudiants participin
activament en aquestes sessions, des de la posada en comú de les lectures
teòriques fetes a partir del calendari que es proposarà a principi de curs.

Seminaris i tallers Seminaris del
mòdul 3

Grup mitjà (M) Al llarg del curs es realitzaran diversos seminaris vinculats al tema
del mòdul 3. Hi participaran alguns ponents convidats, fonamentalment,
especialistes en àmbits disciplinaris diferents del dels estudis literaris. La
matèria d'aquests seminaris forma part dels continguts de l'assignatura i
serà objecte d'avaluació.

Classes pràctiques Estudi de casos Grup gran (G) Per complementar les sessions teòriques es planificaran diverses sessions
d'estudis de casos, sobre els quals els estudiants hauran d'haver reflexionat
individualment abans de la sessió. Aquestes classes seran especialment
participatives.
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Tutories ECTS Tutories
obligatòries

Grup petit (P) Els estudiants hauran d'assistir a un mínim de tres tutories obligatòries en
grup petit (3-4 estudiants) a partir del calendari que es programarà durant
el curs.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Dossier d'aprenentatge A principi de curs es proposaran una sèrie de tasques breus que cal realitzar per seguir
el dia a dia de l'assignatura. En l'itinerari A, els continguts i les habilitats analítiques
obtingudes mitjançant aquestes tasques determinaran gran part de la matèria de la prova
de validació.

Estudi i treball
autònom individual

Examen/Prova de
validació

Les sessions presencials aportaran els materials bàsics per preparar l'assignatura que es
complementaran amb un dossier de textos teòrics i exemples de lectura obligatòria.

Per als estudiants de l'itinerari A (vegeu l'apartat referit a l'avaluació d'aquesta
guia docent) l'estudi s'haurà de basar fonamentalment en la reflexió crítica sobre els
conceptes, els textos i els casos. A l'hora d'estudiar cal tenir en compte que durant
la realització d'aquesta prova es podran consultar materials bibliogràfics, apunts i,
especialment, les tasques realitzades en el dossier d'aprenentatge.

Per als estudiants de l'itinerari B (vegeu l'apartat referit a l'avaluació en aquesta guia
docent) l'estudi es basarà en l'aprofundiment en els continguts exposats a classe, els
exemples dels dossiers i les lectures obligatòries. Cal recordar els conceptes bàsics,
relacionar matèries i també saber exposar continguts referits als temes de l'assignatura. A
l'hora d'estudiar cal tenir en compte que durant la realització de l'examen no es permetrà
la consulta de cap tipus de material.

Estudi i treball
autònom individual

Participació: durant les
sessions o a Campus
Extens.

S'espera que l'estudiant prepari individualment els casos que es comentaran a classe, a
fi de poder participar com cal durant les sessions teòriques i pràctiques, així com també
en els fòrums de Campus Extens creats a aquest efecte.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Projecte Durant el curs, es realitzarà un projecte vinculat al tema del mòdul 3. A principi de curs
es pautaran les passes que cal realitzar per elaborar el projecte, que implica la selecció
de casos, la recerca bibliogràfica, i la redacció d'un breu treball analític interdisciplinari.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

La càrrega de treball de l'assignatura es repartirà tot al llarg del curs. Cal que l'estudiant realitzi les tasques
breus (dossier d'aprenentatge) sense dedicar-hi més temps del necessari. Només mantenir al dia el dossier
d'aprenentatge evitarà l'acumulació de feina al final de curs.
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Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 45 1.8 30
Classes teòriques Exposicions teòriques 27 1.08 18
Seminaris i tallers Seminaris del mòdul 3 5 0.2 3.33
Classes pràctiques Estudi de casos 10 0.4 6.67
Tutories ECTS Tutories obligatòries 3 0.12 2

Activitats de treball no presencial 105 4.2 70
Estudi i treball autònom individual Dossier d'aprenentatge 40 1.6 26.67
Estudi i treball autònom individual Examen/Prova de validació 20 0.8 13.33
Estudi i treball autònom individual Participació: durant les sessions o a

Campus Extens.
5 0.2 3.33

Estudi i treball autònom individual o en grup Projecte 40 1.6 26.67

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

En aquesta assignatura es preveuen dos itineraris d'avaluació:

Itinerari A. Comporta la realització de tasques tot al llarg del curs així com un examen de validació. Per
aprovar l'assignatura cal tenir un mínim d'un 4/10 en totes les proves. La mitjana entre aquestes ha de ser
d'un mínim d'un 5/10.

Itinerari B. Aconsellable per als alumnes que no puguin treballar de manera constant tot al llarg del curs.
Comporta la realització d'un treball (els continguts del qual s'explicaran a principi de curs) i d'un examen,
que es realitzarà el dia assignat per la Facultat. Per aprovar l'assignatura cal tenir un mínim d'un 5/10 d'aquest
examen i de la mitjana entre totes les proves.

Ambdos itineraris són, en principi, presencials. Es recomana als estudiants optar per l'itinerari A, sinó és que
hi ha impediments justificables que facin més oportú optar per l'itinerari B.

Dossier d'aprenentatge

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció A principi de curs es proposaran una sèrie de tasques breus que cal realitzar per seguir el dia a dia de

l'assignatura. En l'itinerari A, els continguts i les habilitats analítiques obtingudes mitjançant aquestes
tasques determinaran gran part de la matèria de la prova de validació.

Criteris d'avaluació Per aprovar aquesta part de l'assignatura cal haver realitzat totes les tasques obligatòries del dossier
d'aprenentatge. S'entendrà que són fruit d'un procés de familiarització amb els conceptes de l'assignatura, per
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tant, es valorarà el progrés realitzat al llarg del curs. Hi haurà també un seguit de tasques voluntàries que
serviran per preparar l'examen i seran valorades també en aquest ítem.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B

Examen/Prova de validació

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Les sessions presencials aportaran els materials bàsics per preparar l'assignatura que es complementaran

amb un dossier de textos teòrics i exemples de lectura obligatòria. Per als estudiants de l'itinerari A
(vegeu l'apartat referit a l'avaluació d'aquesta guia docent) l'estudi s'haurà de basar fonamentalment en
la reflexió crítica sobre els conceptes, els textos i els casos. A l'hora d'estudiar cal tenir en compte que
durant la realització d'aquesta prova es podran consultar materials bibliogràfics, apunts i, especialment, les
tasques realitzades en el dossier d'aprenentatge. Per als estudiants de l'itinerari B (vegeu l'apartat referit a
l'avaluació en aquesta guia docent) l'estudi es basarà en l'aprofundiment en els continguts exposats a classe,
els exemples dels dossiers i les lectures obligatòries. Cal recordar els conceptes bàsics, relacionar matèries
i també saber exposar continguts referits als temes de l'assignatura. A l'hora d'estudiar cal tenir en compte
que durant la realització de l'examen no es permetrà la consulta de cap tipus de material.

Criteris d'avaluació Itinerari A. Examen de validació dels continguts explicats i classe i les lectures dels dossiers. Estarà
directament vinculat a les activitats del dossier. Es realitzarà a classe però es permetrà la consulta de tots els
materials que l'alumne consideri útils. Es valorarà la capacitat de contestar preguntes vinculades al temari,
i de reflexionar críticament sobre la tasca realitzada en el dossier (cal tenir un mínim d'un 4/10 per aprovar
aquesta part de l'assignatura).

Itinerari B. Examen de tots els continguts de l'assignatura, sense consulta d'apunts ni bibliografia durant
la prova. Es valorarà la capacitat d'exposar els continguts teòrics de l'assignatura i de comentar aplicacions
pràctiques. Cal treure un mínim d'un 5/10 per aprovar l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Participació: durant les sessions o a Campus Extens.

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Altres procediments (No recuperable)
Descripció S'espera que l'estudiant prepari individualment els casos que es comentaran a classe, a fi de poder participar

com cal durant les sessions teòriques i pràctiques, així com també en els fòrums de Campus Extens creats a
aquest efecte.

Criteris d'avaluació Es valorarà que l'alumne plantegi dubtes i s'impliqui activament en l'assignatura. Es valorarà la quantitat i,
sobretot, la qualitat de les intervencions a classe i als fòrums de Campus Extens.

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari B
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Projecte

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Durant el curs, es realitzarà un projecte vinculat al tema del mòdul 3. A principi de curs es pautaran les

passes que cal realitzar per elaborar el projecte, que implica la selecció de casos, la recerca bibliogràfica, i
la redacció d'un breu treball analític interdisciplinari.

Criteris d'avaluació Itinerari A: El projecte d'aquest itinerari es vincularà al tema del mòdul 3. Es valorarà la capacitat de
l'estudiant de plantejar una anàlisi original. S'exigirà el domini en el tractament de dades i dels mètodes de
redacció acadèmica, que es treballaran tot al llarg del curs en les tutories en grup petit.

Itinerari B: Treball de curs que inclourà la ressenya crítica d'una sèrie de lectures proposades per la professora
i la realització d'un treball de curs. Es valorarà la capacitat analítica de l'estudiant, la quantitat i la qualitat de
la feina realitzada. Es tendrà en compte especialment capacitat de l'estudiant de plantejar una anàlisi original.
S'exigirà el domini en el tractament de dades i dels mètodes de redacció acadèmica, que es treballaran tot al
llarg del curs en les tutories en grup petit.

Percentatge de la qualificació final: 35% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 45% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

A causa de l'especificitat i dispersió del temari d'aquesta assignatura, la llista bibliogràfica que trobareu
a continuació és purament orientativa. Es proporcionarà als estudiants un dossier de lectures específiques
referides als mòduls 1, 2 i 3. D'altra banda, la bibliografia necessària per a la realització dels projectes es
pautarà de manera individualitzada en les tutories en grup petit.

A principis de setembre tendreu a la vostra disposició a la pàgina de Campus Extens, una proposta de lectures
i de tasques per si voleu introduir-vos a l'assignatura o avançar lectures durant el primer semestre.

Bibliografia bàsica

BAL, Mieke (2009). Conceptos viajeros en las humanidades. Murcia: Ad Litteram.

DD. AA. (1982). Interdisciplinariedad y ciencias humanas. Barcelona: UNESCO.

GNISCI, Armando (2002) (ed.), Introducción a la literatura comparada. Barcelona: Crítica. Pp. 215-237.

MORAN, Joe (2010). Interdisciplinarity. Londres i Nova York: The New Critical Idiom.

SAUSSY, Hans (2006). Comparative Literature in an Age of Globalization. Nova York: The Johns Hopkins
univeristy Press.

Bibliografia complementària

ALONSO, Silvia (ed.). Música y literatura. Madrid: Arco, 119-148.

BALLÓ, Jordi; PÉREZ, Xavier (1995).  La llavor immortal. Els arguments universals en el cinema.
Barcelona: Empúries.

BARCELÓ, Xavier (2010) (ed.). Literatura sense papers. Palma: Ediuib.

BOURDIEU, P. (1978). Las reglas del arte: génesis y estructura del campo literario. Barcelona: Anagrama.

CASTELLET, J. M. (1976). Literatura, ideología y política. Barcelona: Anagrama.
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Altres recursos

La bibliografia referida al mòdul 3 es posarà a disposició dels alumnes a campus extens.


