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Identificació de l'assignatura

Nom 11518 - Literatura Oral Popular Catalana
Crèdits 1,44 de presencials (36 hores) 4,56 de no presencials (114 hores) 6 de totals

(150 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

Jaume Guiscafrè Danús
jaume.guiscafre@uib.cat

11:00 13:00 Dimarts 05/02/2018 22/06/2018 CE12

Contextualització

En el conjunt del màster universitari Llengua i literatura catalanes: Coneixement i anàlisi crítica del patrimoni
immaterial aquesta assignatura vol ser un espai de reflexió sobre la naturalesa i els gèneres de la literatura oral
popular catalana i d'anàlisi crítica de la relació que té o pot tenir amb la idea de patrimoni cultural immaterial.
S'hi presta un atenció especial als processos de patrimonialització literària i a les dinàmiques no sempre
coincidents i molt sovint oposades en què es mouen i interactuen la literatura oral popular —en el sentit de
folklore— i el patrimoni immaterial.

Requisits

Per cursar l'assignatura és necessaria una bona predisposició per llegir els textos que se sotmetran a anàlisi
i debat, per participar de manera activa en les sessions presencials i per dur a terme les activitats d'avualció
que s'hi proposin.

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

Recomanables
És aconsellable que els alumnes tinguin competència lectora en llengua anglesa que els permeti la comprensió
de dels textos que estiguin en aquesta llengua. El coneixement d'altres llengües és desitjable.

Competències
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Específiques
* 1. 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 narratiu i poètic que permetin relacionar-
les amb el context sociocultural, amb altres manifestacions artístiques i amb altres tradicions literàries.
2. Assoliment d'una visió global del folklore oral, reconèixer i descriure les característiques pròpies de
cada gènere i reconèixer les relacions sistèmiques que els uneixen. 3. Pràctica de les tècniques d'anàlisi i
d'interpretació pròpies dels estudis literaris orals aplicades al folklore oral català. 4. 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. 5. Desenvolupament del gust
per la investigació relacionada amb la literatura oral des de la pràctica activa de la curiositat intel·lectual
i del sentit crític..

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. La literatura oral popular

1.2 Conceptualitzacions
1.2 Interacció o confusió amb altres conceptes

2. El patrimoni literari oral
2.1 ¿Què? ¿Qui? ¿Com? ¿Per què?
2.2 Patrimoni literari oral: ¿arxiu o repertori?

3. Literatura oral popular i processos de patrimonialització
3.1 El patrimoni cultural immaterial i la construcció identitària
3.2 ¿Es pot patrimonialitzar la literatura oral popular?
3.3 Folklore, folklorisme i etnopoesia

4. Romanalles, anacronies i simulacres
4.1 ¿Cal recuperar la literatura oral popular obsoleta?
4.2 Les tensions entre l'ús i l'exhibició
4.3 ¿Un museu de la paraula és un oxímoron?

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classe magistral Grup gran (G) 10

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores
Sessions en què el professor i els alumnes exposaran els
continguts teòrics de l’assignatura. Així mateix, es treballarà
a l’aula amb exemples concrets que permetin il·lustrar
l’exposició. Les sessions teòriques comporten la participació
activa dels alumnes, en l’exposició de continguts o en el
comentari d’exemples i l’expressió dels dubtes que puguin
sorgir al llarg de les sessions. Es proporcionarà als alumnes
un calendari de lectures, tant d’aproximacions teòriques com
de textos, que caldrà respectar per poder seguir adequadament
aquestes sessions.

Seminaris i tallers Seminari Grup mitjà (M) Els alumnes hauran d'aprendre a presentar una posició pròpia
sobre un tema concret i a dialogar de manera respectuosa amb
la resta de participants al seminari. Per poder-ho fer, hauran
de preparar, amb l'assesorament del professor, una intervenció
argumentada a propòsit d'un tema de discussió que s'haurà
definit prèviament.

8

Classes pràctiques Estudi de casos Grup gran (G) n les sessions pràctiques en grup mitjà es treballarà mitjançant
la resolució de casos concrets, debats, posada en comú
d’exercicis..., habitualment a partir de l’anàlisi i del comentari
d'exemples que es proposaran als alumnes perquè aprenguin
i exercitin tècniques diverses d'observació, d'anàlisi, de
transcripció i edició i d'interpretació. Són sessions en què serà
necessària la participació més activa dels alumnes, que, en
algunes ocasions, hauran de lliurar els resultats dels exercicis
que s’hi facin.

16

Tutories ECTS Tutories ECTS Grup petit (P) En les sessions de tutoria el professor assessorarà els alumnes
en l’elecció de l’itinerari d’avaluació i en tots aquells aspectes
metodològics que tinguin a veure amb la preparació de
les diferents proves avaluables de l’assignatura. S’aniran
programant en funció del calendari d’avaluació. També s’hi
resoldran dubtes conceptuals relacionats amb els continguts
de l’assignatura.

2

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

Assimilació dels
continguts

Els alumnes hauran de dedicar les hores d’estudi autònom de l’assignatura a
comprendre els continguts teòrics explicats a classe, a partir de la lectura de
la bibliografia recomanada i de la proporcionada en el dossier, i a preparar
les sessions de seminari de debat. L’objectiu no serà tant memoritzar dades
concretes com aprendre a aplicar les principals metodologies d’anàlisi del
folklore i demostrar la lectura i la comprensió aprofundida dels textos que
es treballaran en el decurs del semestre.

25
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Fòrum de discussió El professor —o els alumnes per iniciativa pròpia— activarà fòrums
de discussió a la plataforma Moodle per tractar-hi aspectes puntuals o
d'actualitat relacionats amb l'assignatura.

2

Estudi i treball
autònom individual

Tutories electròniques Al llarg de tot el curs, els alumnes podran adreçar-se al professor mitjançant
la bústia de correu de la plataforma Moodle. Així mateix, es crearan a
la pàgina de la plataforma Moodle fòrums específics de discussió i de
resolució cooperativa de dubtes referents a l’assignatura i espais informatius
que el professor emprarà per resoldre qüestions generals que vagin sorgint
al llarg del semestre.

7

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Projecte Els alumnes hauran d’elaborar un treball en què demostrin que han comprès
els conceptes i la metodologia bàsics per a la recolecció i l’estudi del
folklore i que són capaços d’aplicar-los a la interpretació i al comentari de
materials. Serà necessari cercar i consultar bibliografia específica i tenir un
cert domini dels mètodes d’exposició escrita d’un treball acadèmic.

80

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

Aquesta assignatura preveu dos itineraris d'avaluació, i tots dos comporten —en un grau o un altre—
l'assistència a classe i a tutories. Durant les tres primeres setmanes de curs, cada alumne ha d'acordar amb el
professor l'itinerari avaluatiu que es compromet a seguir i ha de signar el contracte pedagògic corresponent.
Amb la signatura d'aquest document l'alumne es compromet a dur a terme totes les activitats incloses en
l'itinerari que hagi seleccionat.

En qualsevol dels itineraris, l'alumne obtindrà una qualificació numèrica d'entre 0 i 10 per a cada activitat
avaluativa, que serà ponderada segons el pes que tingui en el conjunt. La qualificació global serà la suma de
les qualificacions ponderades de cada activitat.

Per poder superar l'assignatura cal que l'alumne dugui a terme totes les activitats d'avaluació proposades.

Segons l’article 33 del Reglament acadèmic, relatiu al frau en l’avaluació, "la realització demostradorament
fraudulenta d’algun dels elements d’avaluació inclosos en guies docents de les assignatures comportarà, a
criteri del professor, una menysvaloració en la seva qualificació que pot suposar la qualificació de «suspens
0» a l’avaluació anual de l’assignatura" i en particular es considera un frau "l’ús de qualsevol mitjà encaminat
a facilitar les respostes" en els exàmens i en les proves escrites i també "la inclusió de fragments d’obres
alienes presentats de tal manera que es facin passar com a propis (plagi)" en els treballs i en les pràctiques
individuals o de grup.

El calendari de lliurament de tasques de cada itinerari s'inclou en el cronograma de l'assignatura. Qualsevol
canvi s'anunciarà a la pàgina de la plataforma de teleeducació Campus Extens.
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Seminari

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Els alumnes hauran d'aprendre a presentar una posició pròpia sobre un tema concret i a dialogar de manera

respectuosa amb la resta de participants al seminari. Per poder-ho fer, hauran de preparar, amb l'assesorament
del professor, una intervenció argumentada a propòsit d'un tema de discussió que s'haurà definit prèviament.

Criteris d'avaluació - Demostració d'una feina aprofundida sobre l'aspecte que es debati i també, si escau, d'una bona coordinació
entre els membres del grup.

- Claredat i fluïdesa en l'exposició i, si escau, divisió equitativa de tasques entre tots els membres del grup.

-Preparació adequada de l'argumentació pròpia que es farà servir.

- Ús d'un llenguatge acadèmic adequat a la situació comunicativa.

Percentatge de la qualificació final: 40% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 0% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 0

Fòrum de discussió

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció El professor —o els alumnes per iniciativa pròpia— activarà fòrums de discussió a la plataforma Moodle per

tractar-hi aspectes puntuals o d'actualitat relacionats amb l'assignatura.
Criteris d'avaluació -Preparació adequada de l'argumentació pròpia que es farà servir.

- Ús d'un llenguatge acadèmic adequat a la situació comunicativa.

Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 10% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Projecte

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Els alumnes hauran d’elaborar un treball en què demostrin que han comprès els conceptes i la metodologia

bàsics per a la recolecció i l’estudi del folklore i que són capaços d’aplicar-los a la interpretació i al comentari
de materials. Serà necessari cercar i consultar bibliografia específica i tenir un cert domini dels mètodes
d’exposició escrita d’un treball acadèmic.

Criteris d'avaluació - Capacitat de localitzar, analitzar i interpretar informació i, molt especialment, d'aplicar els continguts teòrics
de l'assignatura a l'anàlisi dels casos que es proposin en el projecte.

- Es valorarà específicament l'originalitat en la selecció de les informacions, la diversitat de fonts consultades
i l'aprofundiment en l'anàlisi dels casos
que s'estudien.
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- Adequació de la redacció i la presentació del projecte al que preveuen les "Orientacions metodològiques per
a la presentació de treballs acadèmics" de la Facultat de Filosofia i Lletres.

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A amb qualificació mínima 5
Percentatge de la qualificació final: 90% per a l'itinerari B amb qualificació mínima 5

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Els continguts de l’assignatura es complementaran amb textos teòrics que es posaran a disposició dels
alumnes al Servei de Reprografia o la pàgina de Campus Extens. Els continguts teòrics de l’assignatura
s’exemplificaran amb l’anàlisi d’un corpus de lectures obligatòries que estaran disponibles a la plataforma de
teleeducació Campus Extens o al Servei de Reprografia. La bibliografia i els altres recursos relacionats amb
l’assignatura s'actualitzaran a la pàgina de la plataforma Campus Extens a mesura que avanci el semestre.

Bibliografia bàsica

Abrahams, Roger 2005: Everyday Life: A Poetics of Vernacular Practices. University of Pennsylvania Press.
Philadephia.
Kirshenblatt-Gimblett, Barbara 1995: «Theorizing Heritage». Ethnomusicology, vol. 39, núm. 3 (tardor).
Ong, Walter J. 2002: Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. Routledge. New York.
Pujol, Josep M. 2013: Això era i no era: Obra folklòrica de Josep M. Pujol. Ed. a cura de Carme Oriol i Emili
Samper. Publicacions URV. Tarragona.
Revista d’Etnologia de Catalunya, núm. 41 (març).
Taylor, Diana 2003: The Archive and the Repertoire: Performing Cultura Memory in the Americas. Duke
university Press. Durham and London.
Widdowson, John D. A. 2016: «New Beginnings: Towards a National Folklore Survey». Folklore, vol. 127,
núm. 3 (desembre).

Bibliografia complementària

Bell, Elisabeth 2008: Theories of Perfomance. Sage. London.
Dundes, Alan (ed.) 2005: Folklore: Critical concepts in literary and cultural studies. 4 vol. Routledge.
London/New York.
Fine, Elisabeth C. 1984: The Folklore Text: From Performance to Print. Indiana University Press.
Bloomington.
Guiscafrè, Jaume 2000: «L’argument, entre l’oralitat i l’escriptura». Dins Actes de l'Onzè Col·loqui
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, III. Publicacions de l'Abadia de Montserrat. Barcelona.
Guiscafrè, Jaume 2007: «El trobo: un gènere negligit en la construcció del cançoner». Dins Jaume Guiscafrè
i Caterina Valriu (ed.) (2007). La poesia oral: Gèneres, funcionalitat i pervivència. Publicacions de l’Abadia
de Montserrat. Barcelona.
Jason, Heda 1977: Ethnopoetry: Form, Content, Function. Linguistica Biblica. Bonn.
— 2000: Motif, type and genre. Suomalainen Tiedeakatemia. Helsinki.
Niles, John D. 1999: Homo Narrans: The Poetics and Anthropology of Oral Literature. University of
Pennsylvania Press. Philadelphia.
Oriol, Carme 2002: Introducció a l'etnopoètica. Teoria i formes del folklore en la cultura catalana. Cossetània.
Valls.
Pujol, Josep Maria (coord.) 2002: «Benvingut/da al club de la sida» i altres rumors d'actualitat. Generalitat
de Catalunya. Barcelona.
Roviró, Ignasi 1994: «Aproximació a l'estudi de la comunicació folklòrica». Ausa, 128-129.
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Sbert i Garau, Miquel 2008: Llengua de glosador: Notes sobre poesia de tradició oral. Lleonard Muntaner
Editor, Palma.
Seitel, Peter (ed.) 2001: Safeguarding Traditional Cultures: A Global Assessment. Center for Folklife and
Cultural Heritage, Smithsonian Institution. Washington, D.C.
Unesco 1988: Records of the General Conference, I: Resolutions. Unesco. París.
Unesco 1990: Records of the General Conference, I: Resolutions. Unesco. París.
Unesco 2004: Records of the General Conference, I: Resolutions. Unesco. París.

Altres recursos

El professor actualitzarà aquest apartat a mesura que avanci el semestre.


