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Tipus
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Semestre

2500248 Llengua i Literatura Espanyoles

OB

2

2

2501801 Estudis de Català i Espanyol

OT

3

0

2501801 Estudis de Català i Espanyol

OT

4

0

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

OT

3

0

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

OT

4

0

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Montserrat Amores García

Llengua vehicular majoritària: espanyol (spa)

Correu electrònic: Montserrat.Amores@uab.cat

Grup íntegre en anglès: No
Grup íntegre en català: No
Grup íntegre en espanyol: Sí

Prerequisits

Atès que l'estudiant ha demostrat, mitjançant l'obtenció dels crèdits corresponents a les assignatures de formació bàsica i les

Objectius

"Literatura espanyola de la Il·lustració i del Romanticisme" s'integra en el conjunt de la matèria Literatura Espanyola Moderna
L'assignatura es proposa oferir una visió panoràmica de la literatura espanyola en els

Competències
Llengua i Literatura Espanyoles
Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció
especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu
context històric, artístic i ideològic.
Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en
conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
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Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Estudis de Català i Espanyol
Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció
especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu
context històric, artístic i ideològic.
Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en
conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.
Estudis d'Anglès i Espanyol
Demostrar que es coneix la història de la literatura espanyola i hispanoamericana, amb atenció
especial a l'evolució de gèneres, moviments, corrents, tendències i estils, i relacionar-los amb el seu
context històric, artístic i ideològic.
Dominar les tècniques i els mètodes del comentari literari de textos i de l'anàlisi crítica d'obres en
conjunt, així com de les disciplines afins: retòrica i poètica.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant
especialitzat com no especialitzat.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge
1. Comentar un text de la Il·lustració i el romanticisme amb les figures de pensament i d'expressió.
2. Contextualitzar socialment i ideològicament la producció literària de la Il·lustració i el romanticisme.
3. Discriminar i analitzar les principals característiques dels gèneres literaris de la Il·lustració i del
romanticisme espanyols.
4. Fer servir la terminologia adequada en la construcció d'un text acadèmic.
5. Interpretar críticament obres literàries tenint en compte les relacions entre els diferents àmbits de la
literatura i la relació de la literatura amb les àrees humanes, artístiques i socials.
6. Presentar treballs en formats ajustats a les demandes i els estils personals, tant individuals com en
grup petit.
7. Relacionar aspectes literaris de diferents obres de la literatura espanyola de la Il·lustració i el
romanticisme espanyols.

Continguts

TEMARI

1. Corrents creuades al segle XVIII espanyol: Rococó, Il·lustració, Neoclassicisme, Se
2. La prosa de la Il·lustració, entre l'assaig i la novel·la.
* Lectura obligatòria:
Cartas marruecas. Noches lúgubres de José Cadalso.
3. Trets generals del teatre neoclàssic: de la tragèdia heroica a la comèdia sentimenta
4. La poesia il·lustrada: didactisme i sentimentalitat.
* Lectura obligatòria: Antologia de la poesía del XVIII.
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* Lectura obligatòria: Antologia de la poesía del XVIII.
5. La recepció del Romanticisme europeu a Espanya.
6. La poesia romàntica: d'Espronceda a Bécquer.
* Lectura obligatòria:
El estudiante de Salamanca de José d'Espronceda.
7. La prosa en el Romanticisme: novel·la històrica, costumisme i relats fantàstics.
8. El drama romàntic.
* Lectura obligatòria:
Don Álvaro o la fuerza del sino, de Ángel de Saavedra.

LECTURES OBLIGATÒRIES

* José Cadalso, Cartas marruecas. Noches lúgubres, edición de Emilio Martínez Mata y estudio preliminar de
Nigel Glendinning, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica, 86), 2000.
* Poesía española del siglo XVIII, edición de Rogelio Reyes, Madrid, Cátedra, 19932.
* José de Espronceda, El estudiante de Salamanca. El diablo mundo, edición de Robert Marrast, Madrid,
Castalia (Clásicos Castalia, 81), 1978.
* Ángel de Saavedra, Duque de Rivas, Don Álvaro o la fuerza del sino, edición de Miguel Ángel Lama y
estudiopreliminar de Ermanno Caldera, Barcelona, Crítica (Biblioteca Clásica, 91), 1994.

Metodologia

L'aprenentatge d'aquesta assignatura per part de l'alumne es distribueix de la manera següent:
· Activitats dirigides. Aquestes activitats es divideixen en classes magistrals i en semin
· Activitats supervisades. Es tracta de tutories programades pel professor, dedicades a
· Activitats autònomes. Aquestes activitats inclouen tant el temps dedicat a l'estudi per
· Activitats d'avaluació. L'avaluació de l'assignatura es durà a terme mitjançant proves

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

60

2,4

1, 2, 3, 7

12

0,48

1, 6

75

3

1, 2, 3, 6, 7

Tipus: Dirigides
Clases magistrales, seminarios y prácticas
Tipus: Supervisades
Tutorías programadas. Elaboración y presentación de trabajos
Tipus: Autònomes
Estudi personal i realització de treballs, comentaris analìtics i
presentacions

Avaluació
3

Avaluació

Per optar a l'aprovat és obligatori haver completat totes les lectures del curs.
L'avaluació de l'assignatura es sustentarà en les següents activitats (s'indica entre cla
1) El lliurament d'un comentari de text o treball relacionat amb la matèria que la profes
2) Dues proves escrites sobre la matèria impartida durant el curs [40% + 40%].
La revisió de les proves es realitzarà en una entrevista prèviament convinguda amb e
L'estudiant podrà fer la recuperació del curs en el cas de suspendre una sola de les tr
El resultat de la prova de recuperació substituirà la nota de la prova suspesa per calcu
Es considerarà "No avaluable" quan l'estudiant no realitzi cap de les activitats o prove

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Participació activa a la classe

20%

0

0

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Proves escrites

80%

3

0,12

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
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Crítica.
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española, Barcelona, Crítica.
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Juan Meléndez Valdés
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Félix María de Samaniego
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