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Identificació de l'assignatura

Assignatura 11529 - Mites Populars en la Literatura Catalana del Segle XX
Crèdits 1 de presencials (25 hores) 2 de no presencials (50 hores) 3 de totals (75 hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
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

Felip Munar Munar
f.munar@uib.cat

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

En aquesta assignatura s'aprendrà a analitzar la presència de mites populars (del folklore) en la poesia culta
i a comparar-los amb el folklore des d'on han partit els autors. Es treballarà l'evolució i el tractament que els
mites populars han rebut al llarg dels segles XIX i XX. S'estudiarà la utilització i l'adaptació al món modern
dels personatges i dels temes populars. Es veurà com la tradició popular usada en els autors més moderns
enllaça amb la fantasia d'alguns autors estrangers contemporanis ( Tolkien, p.ex.).

Requisits

Per a cursar l'assignatura és necessaria una bona disposició per a fer les lectures i els treballs que s'indiquen
en els terminis establerts, l'assistència a les sessions teòriques i pràctiques i la participació activa en els debats
i activitats que es proposin.

Essencials
Aquesta assignatura pressuposa que els alumnes tenen una competència plena -oral i escrita- en llengua
catalana.

Recomanables
Aquesta assignatura pressuposa que els alumnes tenen una competència plena -oral i escrita- en llengua
catalana.

Competències
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*Adquisició d'actituds i hàbits d'indagació, d'observació i de reflexió per mitjà de la lectura, de l'audició, de la
visualització i de l'anàlisi de les manifestacions del folklore, especialment referit als mites narratius i poètics,
que permetin relacionar-les amb el context sociocultural des d'on sorgiren

* Assolir una visió global dels mites literaris del segle XIX i XX sorgits en l'àmbit català i com han influït
sobre produccions literàries, artístiques, cinematogràfiques, etc. posteriors.

* Pràctica de les tècniques d'anàlisi i d'interpretació pròpies dels estudis literaris orals i aplicar-les als mites
de tradició oral i escrita.

* Domini de les fonts bibliogràfiques i documentals sobre la matèria i dels recursos relacionats amb
l'assignatura i adquisició dels criteris de valoració i de selecció que permetin fer-ne un ús adequat.

* Desenvolpar el gust per la investigació relacionada amb la creació literària a partir dels mites clàssics i
recents, i la seva aportació en el món de la literatura culta i popular.

Específiques
* E14.

Genèriques
* * Domini dels conceptes bàsics que permetin la comprensió de l'estructura de la disciplina i dels

enfocaments teòrics i pràctics que en són propis..

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

Presència i reinterpretació dels mites populars catalans en la literatura culta contemporània. La Renaixença
i el ressorgiment de la cultura popular. El Modernisme i la recreació de llegendes i mites. Presència de la
mitologia popular al noucentisme. El neopopularisme dels anys 30 a la poesia catalana, etc.

Els mites populars en la narrativa del segle XX. Estudi de casos concrets : les versions del Comte Arnau de
Joan Maragall, de Josep M. De Sagarra i de Guillem Colom (El Comte Mal) . El neopopularisme en la poesia
catalana dels anys 20 i 30 (Joan Salvat - Papasseit, Bartoleu Rosselló - Pòrcel ). Tomba - tossals , de Josep
Pascual Tirado, i els contes valencians. Els contes populars mallorquins a la novel·lística contemporània :
Jaume Fuster , Maria Antònia Oliver, etc.

Continguts temàtics
Mites populars i literaris. Mites

Els mites en la literatura popular i culta

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura serà variada i s'adequarà a les necessitats i requeriments dels estudiants.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Els mites en la
literatura catalana
del s. XIX i XX

Grup gran (G) Explicacions del professorat amb l'objectiu d'introduir
l'alumne en les característiques essencials de la disciplina.

25

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

Treball de curs Elaboració d'un treball individual de recerca sobre un aspecte de
l'assignatura que sigui d'especial interès per a l'alumne.

50

Riscs específics i mesures de protecció
No comporten riscos

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Els mites en la literatura catalana del s. XIX i XX

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció Explicacions del professorat amb l'objectiu d'introduir l'alumne en les característiques essencials de la

disciplina.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 25%
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Treball de curs

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves orals (recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball individual de recerca sobre un aspecte de l'assignatura que sigui d'especial interès per

a l'alumne.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 75%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Això era i no era. Obra folklòrica de Josep M. Pujol (2013). Edició a cura de Carme Oriol i Emili Samper.
URV. Tarragona.
Colom, G. (1950). El comte Mal. Editorial Moll. Palma.
Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya. Tradicionari (volum 8). “L’univers màgic. Mites i
creences” (2007). Enciclopèdia Catalana. Barcelona.
Fàbregas, X. (1979). Tradicions, mites i creences dels catalans. La pervivència de la Catalunya ancestral.
Edicions 62. Barcelona.
Ferrà i Martorell, M. (1995). Llegendes i tradicions de les Balears. Documenta Balears, col·lecció Menjavents
14. Palma.
Grille, G. (1987). El mite laic de Joan Maragall. Edic. La Magrana. Barcelona.
Grimal, Pierre (2008). Mitologías: Del Mediterráneo al Ganges. Editorial Gredos. Madrid.
Història de la literatura catalana (1984-1988). 11 volums. Editorial Ariel. Barcelona.
Janer, M. de la P. (1995). El mite del comte Arnau: Una aproximació didàctica. Edit. Moll. Palma.
Maragall, J. (1986). El comte Arnau (amb estudis introductoris de Josep Romeu i Figueras, Arthur Terry i
Joa-Lluís Marfany). Edicions 62. Barcelona.
Prat, J. (1980). “El comte Dràcula i el comte Arnau: Una comparació”, dins Ciència, núm. 2. Barcelona.
Prats, Ll. (1988). El mite de la tradició popular. Els orígens de l’interès per la cultua tradicional a la Catalunya
del segle XIX. Edicions 62. Barcelona.
Soler i Amigó, J. (1990). Mitologia catalana. Barcanova. Barcelona.
Tolkien, J.R.R (1982). El hobbit. Minotauro-Edhasa. Barcelona.

Bibliografia complementària

Es lliurarà al llarg del curs

Altres recursos

Es donaran al llarg dell curs


