Patrimoni Literari I Geogràfic. Les Guies De Mallorca
Curs acadèmic 2019-20
Resum:
Aquesta assignatura proposa un recorregut per diferents Guies de viatge a Mallorca,
des de finals del segle XIX a les modernes ciberguies. Es posarà l'accent en l'estudi
dels trets lingüístics i discursius que els són propis i s'analitzarà la relació entre Guia
de viatges i Literatura a partir de: a) la presència en les guies de cites de coneguts
escriptors; b) novel·les escrites a partir de guies de viatge, sense que l'autor de les
mateixes s'hagi desplaçat en cap moment a l'illa; c) novel·les situades a Mallorca que
funcionen com a autèntiques guies de viatge. A manera d'un ressort, aquestes
novel·les contribueixen a donar a conèixer al seu torn el patrimoni artístic-cultural i
geogràfic de Mallorca. Finalment es proposarà una activitat relacionada amb el
turisme literari.
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Objectius:
• Donar a conèixer les principals característiques discursives d’una guia de
viatges
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• Presentar diferents guies de viatge a Mallorca per tal de realitzar un estudi
diacrònic (1850 - 2015)
• Analitzar la relació entre Guia de viatges i Literatura
Continguts:
• La Guia de Viatges: definició i característiques.
-

Aspectes lingüístics i discursius.

• De les primeres guies turístiques de Mallorca a les Guies 2.0.
• Guia de viatges, literatura i patrimoni cultural.
-

Presència de la cita literària

-

De la Guia a la novel·la / La novel·la – guia

• Turisme literari
Criteris d’avaluació:
Examen escrit amb apunts i material addicional. S’avaluaran les següents capacitats:
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• Capacitat d’anàlisi, reflexió i argumentació
• Capacitat de síntesi i crítica de documents
• Capacitat per interpretar dades rellevants de les Guies i altres textos
relacionats amb el viatge
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