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OBXECTIVOS





Proporcionar un coñecemento panorámico das poéticas de xénero na literatura galega
Proporcionar información complementaria sobre o contexto histórico, social, cultural e
lingüístico no que xurdiron estas escrituras
Analizar de maneira específica algunhas das manifestacións poéticas máis
representativas das escrituras de xénero
Identificar os principais trazos destas escrituras e situalos tanto no marco do discurso
literario galego como no da literatura universal

CONTIDOS





Os precedentes
o Rosalía de Castro e a súa recepción
o Xela Arias, Luisa Castro e Ana Romaní
A eclosión de escrituras femininas e feministas nos anos noventa
o Voces, temas e actitudes poéticas
O momento actual
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AVALIACIÓN
Na avaliación desta materia terase en conta:
•

A asistencia e participación nas clases

•

A cualificación obtida nunha breve exposición que se realizará na última das sesións

