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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10371 - Folklore Narratiu
Crèdits 1.48 presencials (37 hores) 3.52 no presencials (88 hores) 5 totals (125 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Caterina Valriu Llinàs
c.valriu@uib.es

11:00h 15:00h Dimarts 10/02/2014 23/06/2014 CB07

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster U. de Llengua i Literatura Catalanes:Oralitat i Escriptura Postgrau Postgrau

Contextualització

En el conjut del màster De l'oral a l'escrit aquesta assignatura de "Folklore narratiu" treballa en l'anàlisi
dels textos narratius d'origen oral i la seva relació i vinculació amb la literatura escrita general. Atès que
la literatura oral és universal i existeix des del moment que existeix la capacitat humana de parlar, i que
generalment s'articula sobre unes estructures i uns pressupostos estilístics força homogenis, l'estudi de la
literatura oral és estraordinàriament útil per a la seva aplicació a processos comunicatius globals i propis
del món contemporani.

Requisits

Competències

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 que permetin relacionar-les
amb el context sociocultural, amb altres manifestacions artístiques i amb altres tradicions literàries..
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2. Assolir una visió global del folklore narratiu, reconèixer i descriure les característiques pròpies de cada
gènere i reconèixer les relacions d'interdependència i de continuïtat que s'estableixen entre els gèneres
literaris orals..

3. Pràctica de les tècniques d'anàlisi i d'interpretació pròpies dels estudis literaris orals i aplicar-les al
folklore narratiu 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. Desenvolpar el gust per la investigació relacionada amb la literatura oral i, més concretament, amb el
folklore narratiu des de la pràctica activa de la curiositat intel'lectual i del sentit crític..

Genèriques
1. Domini dels conceptes bàsics que permetin la comprensió de l'estructura de la disciplina i dels

enfocaments teòrics i pràctics que en són propis...

Continguts

Continguts temàtics
1. La rondalla

1.1 Definició i abast del terme. 1. 2. Les teories sobre l'origen. 1. 3. Els gèneres de la rondalla.
1. 4. L'estudi de la rondalla: el mètode historicogeogràfic (els conceptes de tipus, arquetipus,
ecotip i motiu), l'anàlisi morfològica (els conceptes de funció, motifema i al·lomotiu), l'anàlisi
literària i les diverses interpretacions ideològiques.

2. La llegenda
2.1. Definció i abast del terme. 2.2. Els gèneres de la llegenda. 2.3. Propostes de catalogació
de la llegenda i concepte de cicle llegendari. 2.4. Llegenda i territori

3. Del text oral al text escrit
3.1. La recerca de camp: eines i mètodes d'enregistrament. 3.2. La descripció i la transcripció
de textos orals. 3.3. L'edició de textos orals. Interpretació. 3.4 Lectura, anàlisi i comentari de
textos. 3.5. Treball de camp.

Metodologia docent

La metodologia de l'assignatura serà variada i s'adequarà a les necessitats i requeriments dels estudiants

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria del folklore
narratiu

Grup gran (G) Explicacions de la professora amb l'objectiu d'introduir l'alumne en les
característiques essencials de la disciplina

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Recollida de material
orals narratius

Treball de camp que permeti l'aprenentatge de processos de recollida, selecció i arxiu
de documents etnopoètics narratius.

Estudi i treball
autònom individual

Treball de curs Elaboració d'un treball individual de recerca sobre un aspecte de l'assignatura que sigui
d'especial interès per a l'alumne.

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Ressenyes i/o exercicis Ressenyes de lectures proposades per la professora, preparació d'itineraris i
d'exposicions orals i/o virtuals.

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 37 1.48 29.6
Classes teòriques Teoria del folklore narratiu 37 1.48 29.6

Activitats de treball no presencial 88 3.52 70.4
Estudi i treball autònom individual Recollida de material orals narratius 30 1.2 24
Estudi i treball autònom individual Treball de curs 45 1.8 36
Estudi i treball autònom individual o en grup Ressenyes i/o exercicis 13 0.52 10.4

Total 125 5 100
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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants
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Recollida de material orals narratius

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Treball de camp que permeti l'aprenentatge de processos de recollida, selecció i arxiu de documents

etnopoètics narratius.
Criteris d'avaluació Recollida, transcripció i comentari de materials etnopòetics de caràcter narratiu procedentsde diverses fonts.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Treball de curs

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Elaboració d'un treball individual de recerca sobre un aspecte de l'assignatura que sigui d'especial interès

per a l'alumne.
Criteris d'avaluació Treball que demostri que l'alumne coneix i domina els conceptes fonamentals de l'assignatura i és capaç

d'elaborar un treball de recerca i/o de síntesi sobre un tema determinat, a partir de materials recollits i de la
bibliografia sobre el tema.

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Ressenyes i/o exercicis

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (Recuperable)
Descripció Ressenyes de lectures proposades per la professora, preparació d'itineraris i d'exposicions orals i/o virtuals.
Criteris d'avaluació L'alumne ha de demostrar que ha llegit, entès i assimilat la bibliografia essencial proposada per la professora

i que és capaç d'expressar una opinió personal i coherent sobre les obres ressenyades.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Lectures recomanades : Rondalles (selecció) Llegendes (selecció) ONG, Walter J. 1987: Oralidad y escritura:
Tecnologías de la palabra ORIOL I CARAZO, C.: Introducció a l'etnopoètica , Cossetània Edicions, Valls
2002 GRIMALT, J. A.: "La catalogació de les rondalles de Mossèn Alcover com a introducció a llur estudi"
dins Randa 7, Barcelona, 1978 PROPP, V.: Morfologia del cuento, Ed. Fundamentos

Bibliografia complementària

AAVV. Metodologia de recerca etnológica, Generalitat de Catalunya, 2010 Brunvand, Jan Harold 2002: El
fabuloso libro de las leyendas urbanas. 2 vol. Trad. de Manu Berástegui. Alba Editorial. Barcelona. 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. Georges, Robert A. 1971: «The General Concept of Legend: Some Assumptions to
be Reexamined and Reassessed». Dins Hand, Wayland D. (ed.): American Folk Legend. A Symposium.
University of California Press. Berkeley. Holbek, Bengt 1987: Interpretation of Fairy Tales: Danish Folklore
in a European Perspective. FFC 239. Helsinki. Jason, Heda 1977: Ethnopoetry: Form, Content, Function.
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Linguistica Biblica. Bonn. — 2000: Motif, type and genre. FFC 273. Helsinki. Niles, John D. 1999: Homo
Narrans: The Poetics and Anthropology of Oral Literature. University of Pennsylvania Press. Philadelphia.
Ong, Walter J. 1987: Oralidad y escritura: Tecnologías de la palabra. Trad. d'Angélica Scherp. Fondo de
Cultura Económica. México. Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular catalana, volum 7. Barcelona
Uther, Hans-Jörg (2004) [ATU] : The Types of International Folktales. A Classification and Bibliography.
FFC 284-286. Helsinki: Suomalainen Tiedeakatemia.

Altres recursos

Pàgines web Rondcat ( http://www.sre.urv.cat/rondcat/) Bibliofolk ( http://bibliofolk.arxiudefolklore.cat/)
Canpop ( http://canpop.resolt.net/) Lendarium ( http://www.lendarium.org/) Grup d'Estudis Etnopoètics
(http://blocs.iec.cat/gee/) Índex de motius (http://www.ruthenia.ru/folklore/thompson/)


