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Objectius del curs: 

 

Oferir un panorama general de la cultura escandinava. Estudiarem els trets comuns i les 

especificitats dels països que conformen el Nord d’Europa a partir de les expressions 

culturals que han definit la història cultural d’aquesta regió europea. La literatura serà el 

fil conductor que ens permetrà fer un recorregut diacrònic des dels orígens fins el segle 

XXI, i ens permetrà fer la contextualització històrica, política, geogràfica i lingüística 

necessària per familiaritzar-nos amb el context cultural escandinau. L’enfocament no 

serà exclusivament nòrdic, sinó que es plantejarà en relació amb la història de la cultura 

europea. En aquest sentit, s’abordarà la reflexió sobre el concepte de regió cultural en 

termes d’unitat i diversitat, a partir de la interrelació dels països nòrdics entre sí i amb el 

continent europeu.  

 

 

Introducció: El Nord, una regió cultural?  

 

I.Els orígens.  

Mapes geogràfic i lingüístic. 

Els pobles i les llengües del Nord. 

 

II.L’Edat Mitjana: La literatura vikinga: les runes (s.VIII-XII) 

 

 La cristianització: transició entre literatura oral i escrita 

 (Edda poètica i Edda de Snorri, balades, cròniques, literatura 

 religiosa) 

  

La saga islandesa, una protonovel·la europea? (s.XII-XIV) 

  

III.La Reforma: la traducció de la Bíblia. Cap a la fundació dels Estats-Nació. Un rei, 

una religió, una llengua 

 

IV.L’Estat Modern. Emergència dels poders seculars: 

 

   Opinió pública i censura. Dalin, Lenngren,  

   La Natura com a construcció simbòlica i identitària.  

Carl von Linné 

    

Debat i crítica dels models de societat: la sàtira de L. Holberg 

 



Literatura popular. M.Bellman, música i poesia en la tradició 

cultural escandinava  

  

 

V.L’esclat de la Modernitat al Nord: el Genombrott. La revolució política, social i 

cultural de la societat escandinava. El debat social: llibertat individual i llibertat 

col·lectiva. La universalització de la Modernitat del Nord i la seva influència en el 

continent (1870-1912)  

 

L’artífex de la revolució: Georg Brandes.  

Els noms de la revolució: Henrik Ibsen i August Strindberg. 

 

Del realisme a l’avantguarda (H.Bang) 

Vitalisme i nihilisme (J.P.Jacobsen, K.Hamsun) 

Literatura urbana i literatura rural (Hj.Söderberg, S.Lagerlöf)  

 

 

 

VI.Construcció de la social-democràcia. La cultura compromesa i els drets socials 

 

 Les dones agafen la ploma (revolució feminista) 

  

La literatura infantil i la seva importància en els debats social i acadèmic 

(d’H.C.Andersen fins a J.Teller) 

 

La literatura obrera i autodidacta: H.Martinson, un nòmada Premi Nobel de 

Literatura 

 

Politització i renovació poètica (de P.Lagerkvist a Tomas Tranströmer) 

 

Anarquisme i compromís en el context de la II Guerra Mundial: Stig Dagerman  

 

 

VII.Del teatre al cinema:  D’August Strindberg a Ingmar Bergman  

     

 

 

VIII.La novel·la escandinava contemporània: és tot novel·la negra? 

 

  

 

Avaluació: 

 

L’avaluació serà continuada. L’estudiant podrà demanar l’avaluació única. La segona 

convocatòria serà examen final. 

 

Avaluació continuada: dos comentaris de text i una monografia tutoritzada. 

 

Avaluació única: examen final.  
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