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Individualisme i Modernitat 
Professor Francesco Ardolino 
Codi                  569567 
  

 
El tema de l'individualisme continua generant suspicàcies i dubtes. Tanmateix, la seva 
emergència en el període a cavall entre el segle XIX i XX en fa un tema d'estudi central pel 
que fa a la darrera producció de la Modernitat i requereix una aproximació crítica feta amb 
uns instruments adequats. 
 
Al llarg d'aquest curs, s'aprofundiran les lectures de textos teòrics sobre les raons del jo; 
s'examinarà un ventall d'obres literàries i artístiques que troben la seva clau interpretativa 
essencial en la dialèctica individualisme vs. col·lectivisme; i proposarà un model crític per 
analitzar-les. 
 

 

1. Elements d'una aproximació individualista: el jo dins la història. El jo i els seus 
coneixements: nihilisme i escepticisme. Individualisme i política: el joc de la identitat des 
de l’anarcoindividualisme fins a la propaganda nacionalista. Qüestions de definició: 
solipsisme i individualisme absolut.     

2. Les instàncies del jo dins el text literari: les poètiques de l'individualisme. Es passaran en 
ressenya una sèrie d'exemples narratius (Wilde, Gide, Camus), teatrals (p. ex., Ibsen, 
Pirandello, Artaud) i poètics (Walt Whitman, E. L. Masters, Dino Campana). 
S’observaran les reivindicacions explícites del jo i dels seus jocs dins alguns moviments 
d’avantguarda (Futurisme, Dada). S’estudiaran les possibilitats de construir un història 
coherent de l’individualisme literari entre el segle XIX i el XX.  
[N.B.: els noms entre parèntesi són només alguns dels molts casos que podrien ser 
analitzats durant el curs]  

3. Cap a una teoria egoista de la interpretació: la tria d'un corpus paradigmàtic. La 
dialèctica individualisme vs. col·lectivisme. El retorn d'allò reprimit dins la comunicació 
literària.  

 
L’assignatura s’organitza segons tres tipus d’activitats:  
 

4. Classes teòriques on l’alumnat obté els coneixements sobre la metodologia i els 
continguts dels blocs temàtics de l’assignatura (la qual cosa no vol dir classes 
magistrals, sinó que pressuposen la intervenció activa de l’alumnat). 

Contingut i objectius 

Blocs temàtics 

Metodologia i organització general de l’assignatura 
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5. Activitats en grup per tal d’afavorir situacions en què l’alumnat hagi d’ampliar i 
compartir els seus coneixements i potenciar l’expressió oral raonada i coherent 
d’aquests. 

6. Treball individual, tutoritzat pel professor, per tal que l’alumnat pugui aprofundir 
els coneixements obtinguts i practicar habilitats d’escriptura relacionades amb 
l’assaig acadèmic. 

 

 
Avaluació continuada 
Elaboració de dos exercicis (20% i 65%). El primer es presentarà abans de les vacances de 
Pasqua; el segon una setmana després del final del curs. Finalment, el dia de l'examen, hi 
haurà un col·loqui oral amb el docent sobre el contingut (i les formes) dels treballs, i 
comptarà dins de la valoració d’assistència i participació (15%). Totes tres proves són 
obligatòries i cal aprovar-les independentment. Els treballs poden ser redactats en qualsevol 
llengua romànica normalitzada o en anglès. 
 
Avaluació única 
L’avaluació única consistirà en l’elaboració d’un treball escrit de 2500 paraules 
aproximadament, prèviament concordat amb el professor, que valdrà el 100% de la nota 
final i es lliurarà en la data oficial prevista en el calendari de la Facultat 
 
Els alumnes que vulguin acollir-se a l’avaluació única tenen un mes des del inici de les 
classes per sol·licitar-la. Hauran de realitzar un treball escrit segons les especificacions 
proporcionades per la professora. 
 
Reavaluació 
La reavaluació segueix el format de l’avaluació única. La data de lliurament serà la prevista 
en el calendari oficial de la Facultat. 
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