Curs

Aproximació a la literatura catalana de
tots els temps
Presentació
Des de les primeres manifestacions escrites, a començament del
segle XIII, fins a l’actualitat, la literatura catalana s’ha mantingut
vigent i activa, sense solucions de continuïtat. La producció
poètica, vinculada a la tradició trobadoresca, va donar lloc molt
aviat a una gran diversitat de gèneres, des de les cròniques a la
gran narrativa del XV, passant pel diàleg o el teatre. El
Renaixement va implicar un replantejament a fons de les
concepcions literàries, tot i que encara es van mantenir actius
alguns models medievals, amb Ausiàs March com a gran referent.
El moment de trencament amb la tradició i de profunda
renovació, contra el que sovint s’ha considerat, es produeix
durant el Barroc, la vigència del qual s’estén, amb excepcions,
fins a mitjan XIX. Aquest és un nou moment de replantejament
de la literatura, que coneixem com la Renaixença, en què el
Romanticisme afavoreix un nou canvi de paradigma literari, que,
amb vacil·lacions i dubtes, obrirà la porta a la modernitat i, en
definitiva, a la literatura contemporània.

Professors

Joan Santanach Suñol. Professor d’història de la literatura,
editor i escriptor.
Anna M. Villalonga Fernández. Professora d’història de la
literatura i escriptora.

Accessibilitat

El curs està obert a tots aquells que vulguin conèixer la història
de la literatura catalana i les seves obres i autors més destacats.

Programa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Poetes, cavallers i notaris: la literatura de l’època medieval
El Renaixement, l’inici del canvi de paradigma
El Barroc i la Il·lustració
El Vuit-cents, el Romanticisme i la Renaixença
La literatura contemporània
La literatura coetània: a què ens enfrontem actualment?

Informació pràctica
Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79

Les sessions en streaming es faran
en directe. Un cop fetes, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Els dilluns, del 18 de gener al
12 d’abril de 2021 (sessions
quinzenals)
De 17,45h a 19,15h
6 sessions. Cal inscripció prèvia.
Preu presencial
110 €
Preu distància
95 €
Sessions soltes:
20 €
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
 Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la qual us voleu
inscriure, el nom i els cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 o 667013352

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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