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4

0
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OT

3

0

2501910 Estudis d'Anglès i Espanyol

OT

4

0
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OT

3

0

2501913 Estudis d'Anglès i Francès

OT

4

0

Professor/a de contacte

Utilització d'idiomes a l'assignatura

Nom: Jon Elordi Acordarrementer

Llengua vehicular majoritària: català (cat)

Correu electrònic: Jon.Elordi@uab.cat

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

Prerequisits
No fa falta cap coneixement previ d'euskara.

Objectius
L'assignatura està plantejada com a introducció a la literatura en euskara. A la literatura oral li oferirem un lloc
molt important perquè, per una banda, està sortint d'una situació de menysvaloració respecte de l'escrita (no
només en euskara), per una altra banda, ens mostra una globalització molt antiga on l'euskara forma part de la
cultura occidental i, en últim lloc, és un model important per als escriptors. Dins la producció literària escrita,
tractarem sobretot el segle XX i XXI, especialment a partir dels anys 60. En relació al tractament dels
continguts, hi haurà explicacions teòriques i descriptives bàsiques, però s'hauran de fer treballs que en vagin
més enllà, intentant lligar temes relacionats amb la realitat dels estudiants; per aconseguir-ho, s'hauran de fer
treballs comparatius. També treballarem transversalment temes que travessen moltes èpoques i autors (la
perspectiva de gènere, l'erotisme, la religió, els temes socials i polítics, les actituds respecte a la literatura
universal, la natura, la ciutat, l'amor, l'exili, l'autobiografia reflectida a la literatura...). Per això utilitzarem, a més
de la bibliografia general, un ampli dossier i un qüestionari específicament creats.

Competències
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Competències
Estudis de Català i Espanyol
Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
Estudis d'Anglès i Català
Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
Estudis d'Anglès i de Clàssiques
Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
Estudis d'Anglès i Espanyol
Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.
Estudis d'Anglès i Francès
Identificar els principals corrents literaris i tendències estètiques de la història de la literatura basca.

Resultats d'aprenentatge
1. Descriure l'evolució històrica i temàtica de la literatura basca.
2. Relacionar la literatura basca amb altres manifestacions culturals i artístiques de la societat basca.
3. Valorar la posició de la literatura basca dins de la literatura universal.

Continguts
Tot i que a l'esquema següent els temes apareixen totalment separats, el tractament a les classes no en serà
necessàriament cronològic ni aïllat, sinó plural i integrador.
1. SISTEMA LITERARI BASC: INTRODUCCIÓ
1.1. Característiques i situació del País Basc, l'euskara i la literatura basca (llengua minoritzada,
marginal, dificultats i oportunitats per crear i desenvolupar un sistema literari basc...)
1.2. Perspectives de gènere
2. LITERATURA ORAL
2.1. Importància de la literatura oral
2.1.1. De la menysvaloració a àmbit d'estudi important
2.1.2. Patrimoni universal, o si més no, occidental
2.1.3. Font per als escriptors i artistes bascos
2.2. Conceptes específics de l'oralitat
2.2.1. Expressió indirecta: indicis i simbolisme
2.2.2. Tòpics o motius recurrents
2.2.3. Sistema de valors
2.2.4. Característiques formals dels "textos" orals
2.3. Gèneres de la literatura oral basca
2.3.1. Balades
2.3.2. Lírica popular del XVIII
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2.3.3. Contes
2.3.4. Teatre popular
2.3.5. Bertsolarisme
3.LITERATURA BASCA ESCRITA
3.1. Les fonts dels escriptors bascos
3.1.1. La literatura oral
3.1.2. La literatura contemporània accessible
3.1.3. Les obres escrites basques anteriors (en general, pocs pioners)
3.2. L'exigua literatura clàssica basca: segles XVI-XIX
3.3. Finals del segle XIX i segles XX i XXI
3.3.1. Quelcom semblant al Romanticisme
3.3.2. Renaixement de la preguerra
3.3.3. Fosca postguerra
3.3.4. (Re)inici de la cultura basca moderna
3.3.5. L'encant per l'experimentació
3.3.6. Ascensió al cim
3.3.7. Les aigües en el seu curs

Metodologia
1) Aprenentatge basat en explicacions i lectures
2) Exercicis pràctics
3) Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis
4) Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament
5) Preparació i redacció de ressenyes sobre obres de referència
6) Estudi personal
7) Presentació, seguiment i correcció d'exercicis i treballs

Activitats formatives
Títol

Hores

ECTS

Resultats
d'aprenentatge

36

1,44

1, 2, 3

8

0,32

1, 2, 3

Tipus: Dirigides
Aprenentatge basat en explicacions i lectures. Exercicis pràctics.
Tipus: Supervisades
Sessions pràctiques de correcció i seguiment dels exercicis. Presentació, seguiment
i correcció d'exercicis i treballs.
Tipus: Autònomes
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Exercicis i problemes que s'han de resoldre autònomament. Estudi personal.

20

0,8

1, 2, 3

Avaluació
No hi haurà examen final!
Utilitzarem un model d'avaluació contínua, pel que es valorarà l'adquisició progressiva de coneixements, la
feina diària i la participació:
* Al llarg del curs es lliuraran dos treballs relacionats amb el qüestionari de l'assignatura (cada treball pesarà el
28 % de la nota global). Lliurar aquests treballs més tard de les dates establertes suposa que la seva
puntuació no serà sobre 10, sinó sobre 8,5.
* Durant el curs s'haurà de lliurar un treball realitzat individualment o en grups de dos persones d'unes 12-15
pàgines sobre la literatura oral, concretament sobre les balades "Frantziako andrea-La mala suegra" o
"Atharratzeko anderea-La dama de Atharratze" (aquest treball pesarà el 37 % de la nota global). Lliurar el
treball més tard de la data establerta suposa que la seva puntuació no serà del 100 %, sinó del 85 %.
* La resta (0,7 punts del global) estarà en relació, d'una banda, amb l'assistència a classe, la labor diària, la
participació i l'actitud (0,4 punts); i per una altra, amb la participació en la tutoria del treball sobre les balades
(0,3 punts). No participar en aquesta tutoria suposa no obtenir el conjunt d'aquests 0,7 punts de la nota global.
Si, eventualment, existeix la possibilitat d'organitzar conferències o una altra mena d'activitats
complementàries a les classes, aquestes activitats també puntuen.
* Qualsevol pràctica inacceptable (lliurar treballs diferents als demanats, fer fraus d'identitat en els treballs,
redactar molt malament, copiar en els exàmens, etc. suposa el suspens absolut de l'assignatura).
Es considerarà com a 'NO AVALUABLE' l'alumne que hagi realitzat menys de 2/3 parts de les activitats
d'avaluació.
Per participar a la reavaluació, l'alumne ha d'haver estat previament avaluat en un conjunt d'activitats el pes de
les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total. Només tenen dret a la reavaluació els
alumnes que, havent suspès, tinguin almenys una nota mitjana final de 3,5. Algunes tasques no es poden
reavaluar (participació a classe, presentacions orals, exercicis fets a classe).

Activitats d'avaluació
Títol

Pes

Hores

ECTS

Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació

7

4

0,16

1, 2, 3

Treball realitzat sobre la literatura oral basca

37

40

1,6

1, 2, 3

Treballs relacionats amb el qüestionari de l'assignatura

56

42

1,68

1, 2, 3
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