
LITERATURA UNIVERSAL

Temario

De acordo co Decreto 126/2008 de 19 de xuño de 2008 polo que se establece a ordenación e o 
currículo de Bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia (Diario Oficial de Galicia, 23 
de xuño de 2008), a materia “Literatura Universal” consta dos seguintes contidos:

Da antigüidade á Idade Media

-O papel das mitoloxías e da relixión nas orixes da literatura.

-Breve panorama das literaturas bíblica, grega e latina. O heroe clásico da traxedia e da épica. 
O papel dos personaxes femininos e masculinos.

-A narrativa medieval.

Renacemento e clasicismo.

-Contexto xeral. Os cambios do mundo e a nova visión do ser humano.

-A lírica do amor: o Petrarquismo. Orixes: a poesía trobadoresca e o Dolce Stil Nuovo.

-A narración en prosa. O nacemento do relato moderno.

-Teatro clásico europeo. O teatro isabelino en Inglaterra.

O Século das Luces

-O desenvolvemento do espírito crítico: a Ilustración. A Enciclopedia. A prosa ilustrada.

-A novela europea no século XVIII.

A primeira metade do século XIX

-A revolución romántica: conciencia histórica e novo sentido da ciencia.

-Poesía romántica. Novela histórica.

A segunda metade do século XIX

-As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación literaria. 
Marx, Darwin e Freud.

-Da narrativa romántica ao realismo en Europa.

-Literatura e sociedade. Evolución dos temas e das técnicas narrativas do realismo.

-Principais novelistas da Europa do século XIX. Os personaxes femininos nalgunhas das obras 



máis representativas.

-O nacemento da gran literatura norteamericana (1830-1890). Da experiencia vital á literatura. 
O renacemento do conto.

-O arranque da modernidade poética: o Simbolismo.
-A renovación do teatro europeo: un novo teatro e unhas novas formas de pensamento.

Os novos enfoques da literatura no século XX e as transformacións dos xéneros literarios

-A crise do pensamento decimonónico e a cultura de fin de século. A creba da orde europea: a 
crise de 1914. As innovacións filosóficas, científicas e técnicas e a súa influencia na creación 
literaria. O Existencialismo e o Marxismo.

-A consolidación dunha nova forma de escribir na novela. O nacemento do heroe 
contemporáneo. A trama policial.

-As vangardas europeas. O Surrealismo.

-A literatura escrita por mulleres*.

-A culminación da gran literatura americana. A xeración perdida.

-O teatro do absurdo e o teatro de compromiso.

A literatura e as outras artes*

-Literatura e cinema. As adaptacións das grandes obras ao cinema. Estudo e comparación.

-O cinema como literatura: os grandes filmes e guións cinematográficos do século XX. O cine 
como arte literaria de masas.

-O teatro como espectáculo total.

-A canción moderna, os grandes poetas da canción.

*Tanto a literatura escrita por mulleres como o bloque referido á literatura e ás outras 
artes consideraranse temas transversais ao longo de todo o temario.

Un estudo detallado dos autores/as e obras de Literatura Galega, Literatura Castelá e 
Literatura Hispanoamericana non forma parte do contido deste programa. Con todo o 
alumnado  terá  que  contextualizar  a  “Literatura  Universal”  en  relación  a  estas 
literaturas.


