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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11523 - Assessorament Literari i Edició de Textos Literaris Catalans
Crèdits 0,72 de presencials (18 hores) 2,28 de no presencials (57 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, AN (Campus Extens)
Període d'impartició Anual
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Maria Isabel Ripoll Perelló
mrp983@uib.es

12:00h 14:00h Dimarts 22/09/2014 21/09/2015 CC09
Ramon Llull

09:00h 10:00h Dilluns 22/09/2014 02/02/2015 CB20
12:00h 13:00h Dilluns 22/09/2014 09/02/2015 CB20Pere Rosselló Bover

pere.rossello@uib.cat
10:00h 12:00h Dilluns 09/02/2015 15/06/2015 CB20

Contextualització

L'assignatura Assessorament Literari i Edició de Textos Catalans se situa en el context del Màster
Universitari en Llengua i Literatura Catalanes: coneixement i anàlisi crítica del patrimoni immaterial i del
Grau en Llengua i literatura Catalana com una matèria optativa, dins l’itinerari Coneixement del patrimoni
immaterial i assessorament del pla d'estudis del màster.

L'assignaturatambé és recomanable per a aquells alumnes que segueixen l’itinerari 2 del màster: “De la
literatura com a patrimoni als estudis literaris”, atès que complementa els estudis de literatura catalana i els
dota d’una visió més pràctica.

Està pensada sobretot per a aquelles persones que s'interessen per les feines relacionades amb el món
editorial, per l'edició d'obres literàries iper la història del llibre en general.

Requisits

Essencials
Cal saber-se expressar correctament en català, tant per escrit com oralment.

Competències
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Les competències a adquirir amb aquesta assignatura han de fer possible que l'estudiant conegui millor tots
els processos relacionats amb l’edició i la publicació de textos literaris, en tengui una visió històrica i conegui
els principals debats i problemes actuals. Així mateix, ha d’adquirir un coneixement pràctic de les principals
feines relacionades amb l’edició.

Específiques
* Dur a terme treballs avançats de correcció, traducció i d’edició filològica de textos catalans en un nivell

avançat..
* Aplicar els coneixements i tècniques de l’ecdòtica i puguin elaborar un aparat crític en l’edició de textos

en llengua catalana medievals, moderns i contemporanis..
* Localitzar i utilitzar els fons documentals, tant analògics como digitals, en arxius, biblioteques,

hemeroteques, internet, etc. per a realitzar treballs de nivell avançat de filologia catalana i de cultura
popular catalana..

Genèriques
* Usar correctament la llengua catalana, tant oralment com per escrit, i en tots els registres, tot destacant

especialment el filològic avançat..
* Desenvolupar treballs d’iniciació a la investigació en el camp de la filologia catalana..
* Cercar, analitzar i interrelacionar coneixements procedents dels diversos camps del saber relacionats amb

la llengua i la literatura catalanes, vistes com a patrimoni immaterial..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. EL LLIBRE. HISTÒRIA I EVOLUCIÓ

El llibre: història i evolució
- El llibre: de l’Antiguitat a la impremta
- Evolució de l’edició des del segle XV fins a l’actualitat:
L’edició al Renaixement i a l’Edat Moderna. La impremta als Països Catalans
L’edició al segle XIX i a la primera meitat del XX
El franquisme i l’edició de llibres en català
L’edició dels anys 80 a l’actualitat
Les edicions de bibliòfil
El llibre electrònic
-Problemàtica actual de l’edició en català

2. PREPARACIÓ D'UNA EDICIÓ
La preparació de l’edició d’un text literari.
-L’avaluació dels originals. Els informes de lectura
-L’adequació dels originals a la normativa d’una col·lecció
-La maquetació
-Nocions bàsiques de tipografia
-La correcció lingüística dels originals: problemàtica de la correcció de llibres de poemes,
narrativa, teatre i assaig.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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-La correcció de proves d’impremta: pautes generals.
-Pràctiques de preparació de textos per a la publicació.

3. L'EDICIÓ
-Tipus d’edicions.
-Les adaptacions literàries
-Les edicions divulgatives, modernitzades, actualitzades, etc.
-L’edició facsímil i l’edició paleogràfica
-L’edició crítica:
La transmissió textual
Principis de crítica interna
Estructura d’una edició crítica

4. EDICIÓ I ASSESSORAMENT LITERARI
-El procés editorial en l’actualitat: l’editor, el director literari, el corrector, etc.
-Altres elements del circuit literari: l’agent literari, les escoles d’escriptura, etc.
-Les tasques posteditorials: la gestió editorial, la distribució, la difusió, etc.
-Funció de la crítica literària i dels mitjans de comunicació.

Metodologia docent

La metodologia que s’utilitzarà en aquesta assignatura combinarà l’exposició de continguts teòrics amb els
exercicis pràctics. Es pot resumir en les següents metodologies:

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques EXPOSICIONS
TEÒRIQUES
I ANÀLISIS
CRÍTIQUES

Grup gran (G) -Exposició teòrica dels professors.
-Anàlisi crítica de la bibliografia.

18

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

TREBALLS I
EXERCICIS PRÀCTICS

-Exercicis pràctics dels diversos tipus d’edició de textos
-Comentari de textos des del punt de vista de formal: cal·ligrafia i
tipografia, composició, maquetació, etc.
-Elaboració d’informes de lectura de textos literaris.
-Exercicis de correcció de proves d’impremta.
-Realització de treballs bibliogràfics

57
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

TREBALLS I EXERCICIS PRÀCTICS

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció -Exercicis pràctics dels diversos tipus d’edició de textos -Comentari de textos des del punt de vista de

formal: cal·ligrafia i tipografia, composició, maquetació, etc. -Elaboració d’informes de lectura de textos
literaris. -Exercicis de correcció de proves d’impremta. -Realització de treballs bibliogràfics

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 100%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Material bibliogràfic

Bibliografia bàsica

Jesús Alturo i Perucho: El llibre manuscrit a Catalunya. Origen i esplendor (Barcelona, Generalitat de
Catalunya i Editorial 92, 2000).
Avalle, D’A. S. (1978) Principi di critica testuale. Editrice Antenore. Padova.
Alberto Blecua: Manual de crítica textual (Madrid, Castalia, 1983).
Robert Escarpit: Sociología de la literatura (Barcelona, Oikos-Tau, 1971). Es
pot descarregar a:http://inabima.gob.do/descargas/bibliotecaFAIL/Autores%20Extranjeros/E/Escarpit,
%20Robert/Escarpit,%20Robert%20-%20Sociologia%20de%20la%20literatura.pdf
Jost Hochuli i Robin Kinross: El diseño de libros: práctica i teoría (València: Campgràfic, 2005).
R.B.C. Huygens. Ars edendi. A Practical Introduction to Editing Medieval Latin Texts. Brepols Essays in
European Culture
Simon Loxley: La historia secreta de las letras (València, Campgràfic, 2007).
Philipp Luidl: Tipografia bàsica (València, Campgràfic, 2005).
Vicent Martines: L’edició filològica de textos (València, Universitat de València, 1999).
Orduna, G. (2000): Ecdótica. Problemática de la edición de textos. Kasse, Edition Reichenberger.
Pérez Priego, M. A. (1997) La edición de textos. Madrid, Síntesis.
Josep M. Pujol i Joan Solà: Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic
(Barcelona: Columna, 1995).
Ruiz García, E. (2002): Introducción a la codicología. Bibilioteca del Libro. Fundación Germán Sánchez
Ruipérez. Madrid.
Sánchez-Prieto Borja, P. (1998) Cómo editar los textos medievales. Criterios para su presentación gráfica.
Arco Libros. Madrid.
Tanselle, G. T. (1980) «The concept of Ideal Copy». Studies in Bibliography, 33, pàg. 18-53
Tavani, G. (1997) Lezione sul testo. Roma, Japadre Editore.
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Timpanaro, S. (1981) La genesi del metodo del Lachmann. Padova, Liviana Editrice.
Curt WITTLIN: “i.2 (sic) nota polèmica sobre edicions recentes1 de textes catalans [antichs]lª". Serra d’Or
(Barcelona), núm. 233 (10-II-79), p. 99 - 100.
Sense autor, Contractes d’edició. Manual d’ús (Barcelona, Associació d’Escriptors en Llengua Catalana,
2009).
Sense autor: «L’edició a Catalunya (Països Catalans), s. XV dc – XXI dc» Consultable
a: http://www20.gencat.cat/portal/site/culturacatalana/menuitem.be2bc4cc4c5aec88f94a9710b0c0e1a0/?
vgnextoid=bcdaef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=bcdaef2126896210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=detall2&contentid=485fef7fb89d7210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

Bibliografia complementària

Altres recursos

http://www.arsedendi.org/
http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html


