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Descripció/Justificació  

 

L’objectiu del curs és analitzar les relacions entre cristianisme i cultura a través d’una 

selecció de grans obres literàries dels segles XIX i XX, amb una atenció particular al 

fenomen del ressorgiment catòlic en la literatura d’entreguerres. S’hi estudiaran autors i 

obres de la literatura europea (francesa i anglesa) i la seva recepció catalana, tot incidint en 

la reinterpretació en clau cristiana de temes i debats que han marcat l’evolució cultural i 

literària des del segle XIX fins a mitjan segle XX.  
Requisits i orientacions prèvies 

 

Aquesta és en realitat la segona part de l’assignatura Cristianisme i cultura. Es pressuposa 

doncs la primera part (Renaixement).   
Objectius 

 

Generals: 
a. Aprofundir en el coneixement de les diverses formes culturals (especialmente 

literàries) de l’edat contemporània; 

b. Relacionar les diverses manifestacions culturals de l’època contemporània amb 

elements propis del cristianisme; 

c. Presentar el cristianisme com a marc configurador de cultura i literatura. 

 

Específics: 
d. Descobrir la pluralitat de formes i sensibilitats en el panorama literari contemporani 

influÏt pel cristianisme; 

e. Analizar diversos aspectes de la relació entre el cristianisme, cultura i literatura en 

l’edat contmemporània. 

f. Situar els autors i les obres en el context cultural i intel·lectual propis i analitzar-ne 

les especificitats i l’aportació en el marc de la cultura i literatura contemporànies.  
 

Competències 

 

Competències transversals (genèriques): 

a. Anàlisi i síntesi; 

b. Expressió escrita i oral; 

c. Comprensió de textos; 



d. Treball cooperatiu (a classe). 

 

Competències específiques: 

e. Capacitat de relacionar diversos corrents literaris i contextos histórico-culturals; 

f. Capacitat de comprendre textos literaris contemporanis; 

g. Capacitat crítica i autocrítica.  
Continguts 

 

1. Cristianisme i època contemporània: plantejament general. 

2. El ressorgiment catòlic en l’Europa d’entreguerres. França 

3. Prececents. 

4. La difusió de Dostoievski. 

5. Temes de novel·la catòlica. 

6. Estudi d’autors I: Mauriac 

7. Estudi d’autors II: Bernanos 

8. Lectura i anàlisi de textos/novel·la (I) 

9. Lectura i anàlisi de textos/novel·la (II) 

10. Balanç: aportacions del cristianisme en la literatura europea del XX. 
 

Metodologia d’ensenyament-aprenentatge 

 

El El curs combina les exposicions de contingut a classe per part del professor amb anàlisi i 

lectura aprofundida de textos. És molt important la participació a classe i la preparació de 

les classes amb lectures prèvies. Es distribuirà un recull de textos per a cada autor 

seleccionat. L’alumne haurà de triar un tema, un text, o una obra, fer-ne un treball i exposar-

lo a classe.  
Avaluació 

 

Criteris d’avaluació: 

Assistència i participació a classe; 

Realització dels treballs; 

Assimilació els continguts donats a clase i les lectures; 

Comprensió i anàlsi de textos; 

Relació i capacitat crítica. 

 

Tècniques d’avaluació: 

Ressenyes de les      Lectures obligatòries (20% + 20%) 

Treball escrit de       Temàtica lliure (30%) i exposició oral (10%) 

Participació a c        Classe: activitats, intervencions (20%):  
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