
CURS PROSA I - TEORIA I PRÀCTICA DE LA NARRATIVA: UNA INTRODUCCIÓ 

 

Aquest taller s’estructura al voltant de l’estudi dels diferents elements propis de la narratologia 

per tal d’aplicar-los a l’escriptura. Així, al primer trimestre es combinarà una part principal 

teòrica amb l’anàlisi pràctica de diverses obres de narrativa breu, fragments de novel·la i altres 

disciplines artístiques com el cinema o la televisió, per recolzar uns primers exercicis d’escriptura 

creativa. En el segon trimestre s’aprofundirà en l’escriptura dels anteriors exercicis vinculant els 

diversos elements narratològics examinats a qüestions d’estil, correcció i crítica literàries. 

Finalment, el tercer trimestre es dedicarà a la creació d’una o més obres desmarcant-se dels 

anteriors exercicis i potenciant la creativitat de cada autor. 

 

Temes: 

• El concepte de literarietat en Jakobson 

• La narratologia com a disciplina, introducció a Genette 

• Ficció i narració 

• Història i trama 

• El temps 

• L’espai 

• Els personatges 

• El narrador 

• La focalització 

• El tema 

• Estil 

• Lectura i interpretació 

• Crítica i correcció textual i literària 

 

Lectures: 

Es proveïrà d’un dossier al principi del curs i/o de diverses fotocòpies a cada sessió. 
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