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GUIA PER TAL D´ELABORAR GUIA PER TAL D´ELABORAR GUIA PER TAL D´ELABORAR GUIA PER TAL D´ELABORAR 
UNA CRÍTICA LITERÀRIA UNA CRÍTICA LITERÀRIA UNA CRÍTICA LITERÀRIA UNA CRÍTICA LITERÀRIA 
(estructurada per gèneres literaris)(estructurada per gèneres literaris)(estructurada per gèneres literaris)(estructurada per gèneres literaris)    

    

    

    

1.  FITXA BIBLIOGRÀFICA 

 

a)a)a)a)    Títol de l'obraTítol de l'obraTítol de l'obraTítol de l'obra    

b)b)b)b)    Autor/aAutor/aAutor/aAutor/a    

c)c)c)c)    EditorialEditorialEditorialEditorial    

d)d)d)d)    Ciutat i any de publicacióCiutat i any de publicacióCiutat i any de publicacióCiutat i any de publicació    

    

 

2.  NOTES SOBRE L'AUTOR I L'ÈPOCA 

    

a)a)a)a)    Breu localitzacióBreu localitzacióBreu localitzacióBreu localització    de l'autorde l'autorde l'autorde l'autor////----aaaa    en la seua èpocaen la seua èpocaen la seua èpocaen la seua època    

b)b)b)b)    Breu biografiaBreu biografiaBreu biografiaBreu biografia    

c)c)c)c)    Obra: etapes i estilObra: etapes i estilObra: etapes i estilObra: etapes i estil    
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3.  ANÀLISI DE L'OBRA 

aaaa.  .  .  .  NarrativaNarrativaNarrativaNarrativa    
    

1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra    iiii    jjjjustificació del títolustificació del títolustificació del títolustificació del títol    

2.2.2.2.        Síntesi de l'argumentSíntesi de l'argumentSíntesi de l'argumentSíntesi de l'argument    

3. 3. 3. 3.     Caracterització dels personatgesCaracterització dels personatgesCaracterització dels personatgesCaracterització dels personatges    

    ⇨⇨⇨⇨ Principals / secundarisPrincipals / secundarisPrincipals / secundarisPrincipals / secundaris    

    ⇨⇨⇨⇨ Retrats: pRetrats: pRetrats: pRetrats: prosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)    iiii    eeeetopeia topeia topeia topeia 

    (traços de caràcter)(traços de caràcter)(traços de caràcter)(traços de caràcter)    

            4444    ....Tipus de narradorTipus de narradorTipus de narradorTipus de narrador    

            5. 5. 5. 5.     Espai i temps Espai i temps Espai i temps Espai i temps     

            6.6.6.6.        EstilEstilEstilEstil    

        aaaa. Registre. Registre. Registre. Registre    

        bbbb. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa    
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bbbb.  .  .  .  TeatreTeatreTeatreTeatre    
    

    

1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra1. Tema de l'obra        i ji ji ji justificació del títolustificació del títolustificació del títolustificació del títol    

2. 2. 2. 2. Síntesi de l'argumentSíntesi de l'argumentSíntesi de l'argumentSíntesi de l'argument    

3. 3. 3. 3.     Caracterització dels personatgesCaracterització dels personatgesCaracterització dels personatgesCaracterització dels personatges    

    ⇨⇨⇨⇨ Principals / secundarisPrincipals / secundarisPrincipals / secundarisPrincipals / secundaris    

    ⇨⇨⇨⇨ Retrats: pRetrats: pRetrats: pRetrats: prosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)rosopografia (traços físics)    iiii    eeeetopeia topeia topeia topeia 

    (traços de caràcter)(traços de caràcter)(traços de caràcter)(traços de caràcter)    

4. 4. 4. 4. Anàlisi de les acotacions Anàlisi de les acotacions Anàlisi de les acotacions Anàlisi de les acotacions     

5. 5. 5. 5. Espai i tempsEspai i tempsEspai i tempsEspai i temps    

6.6.6.6.    EstilEstilEstilEstil    

            aaaa. Registre. Registre. Registre. Registre    

            bbbb. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa. Complicació / senzillesa    
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cccc.  .  .  .  PoesPoesPoesPoesiiiiaaaa    (l(l(l(lírica)írica)írica)írica)    
    

    

a)a)a)a)    TemesTemesTemesTemes    

b)b)b)b)            JustificacióJustificacióJustificacióJustificació    del títoldel títoldel títoldel títol    

c)c)c)c)            Actituds líriquesActituds líriquesActituds líriquesActituds líriques    

d)d)d)d)            Recursos estilísticsRecursos estilísticsRecursos estilísticsRecursos estilístics    

e)e)e)e)            Mètrica Mètrica Mètrica Mètrica     

f)f)f)f)         EstilEstilEstilEstil    
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dddd.  .  .  .  AssaigAssaigAssaigAssaig    
    

    

a)a)a)a)    1. 1. 1. 1. Propòsit de l'assaig.Propòsit de l'assaig.Propòsit de l'assaig.Propòsit de l'assaig.    

    2.Problemes i temes que tracta l'autor2.Problemes i temes que tracta l'autor2.Problemes i temes que tracta l'autor2.Problemes i temes que tracta l'autor////----aaaa....    

    3. Corrent de pensament.3. Corrent de pensament.3. Corrent de pensament.3. Corrent de pensament.    

        

    b)b)b)b)    1. Tesi defe1. Tesi defe1. Tesi defe1. Tesi defennnnsasasasadadadada    per l'autorper l'autorper l'autorper l'autor////----aaaa....    

    2. Justificació de les tesis.2. Justificació de les tesis.2. Justificació de les tesis.2. Justificació de les tesis.    

    

c)c)c)c)    1.Autors1.Autors1.Autors1.Autors////----eseseses    amb quamb quamb quamb quiiii    discutdiscutdiscutdiscuteeeeix l'autor.ix l'autor.ix l'autor.ix l'autor.    

    2. Enfrontaments.2. Enfrontaments.2. Enfrontaments.2. Enfrontaments.    

    3. Coincidències.3. Coincidències.3. Coincidències.3. Coincidències.    

    

        d)d)d)d)        Estil de l'autorEstil de l'autorEstil de l'autorEstil de l'autor////----aaaa. . . .     
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 4.  VALORACIÓ PERSONAL 
 

a)a)a)a)    Temàtica Temàtica Temàtica Temàtica (actual, interessant, identificació...)    

b)b)b)b)    Justificació de l'estil utilitzat Justificació de l'estil utilitzat Justificació de l'estil utilitzat Justificació de l'estil utilitzat (receptor...)    

c)c)c)c)    TranscendèTranscendèTranscendèTranscendència de l'obrancia de l'obrancia de l'obrancia de l'obra    

d)d)d)d)    Opinió sobre l'obraOpinió sobre l'obraOpinió sobre l'obraOpinió sobre l'obra    

 

 

5.  BIBLIOGRAFIA i PÀG. WEB CONSULTADES 
 

 
         

1
  a)  Bibliografia:  

   ⇨⇨⇨⇨  UN SOL AUTOR: 
               COGNOM, Nom (inicial).Títol del llibre: ordinador (cursiva) / a mà (subratllat),
   editorial, ciutat, any. 

CHAVARRIA OLARTE, Marcela. Orientacions per a 
l'elaboració  i presentació de tesi. Trillas, Mèxic,1993. 

           ⇨⇨⇨⇨  SI SÓN DIVERSOS AUTORS: 
 Igual que l'anterior a diferència que només posarem els cognoms i el nom de 
 l'autor que figure en primer lloc seguits de et alii 

BLANC AGUINAGA, C et alii. Història social de la literatura Espanyola. 
Castalia, Madrid, 1986 

    b) Internet:   
    ⇨⇨⇨⇨         ASSOCIACIÓ…:                            www.es.amnesty.org/asociate 
    ⇨⇨⇨⇨         PÀGINA CONCRETA:  :  :  :  http://www.es.amnesty.org/temas/pena-de-muerte/ 

 
 


