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Introducció

En aquest curs, estudiarem peces clau de la literatura que han funcionat com

a eina en la construcció dels imaginaris nacionals. Parlem en plural perquè,

com no podia ser d'una altra manera, la literatura és i ha estat una eina de

construcció d'imaginaris d'arreu del món, de la qual veurem alguns casos.

La paraula escrita –i el teatre, que n'és potser el millor agent comercial–, com la

majoria d'obres d'art, demana contemplació i reflexió, cosa que exigeix alho-

ra intimitat, silenci i concentració. Sembla que parlem d'obvietats, però si la

literatura ha sabut traspassar murs de consciència que altres eines han trobat

infranquejables, és justament per aquestes qualitats tan simples de què dispo-

sem tots, pobres o rics, joves o vells.

Per això, encara que sigui tímidament, en un moviment que podríem batejar

d'iniciàtic, haurem de parlar dels elements que conformen les literatures ge-

neradores o constitutives d'aquests imaginaris i fins a quin punt aquests ele-

ments són o han estat espontanis, organitzats o decididament orquestrats pels

intel·lectuals, pel poble, o per les elits de poder. Com que disposem de poquís-

sim espai i de poc temps per a parlar d'un tema amplíssim, centrarem el nostre

estudi en la literatura creada a partir dels segles XVIII-XIX per diverses raons; la

més important, com anuncia el títol, és durant aquest període que té més sen-

tit emprar la paraula nació o nacional, com podrem veure més endavant. Una

altra característica important del curs és la lectura d'una selecció obres que per

motius d'espai per una banda, i de comoditat de cara a l'estudiant per l'altra,

no hem pogut ni volgut incloure aquí. De fet, la feina més important la fareu

vosaltres a partir d'aquestes lectures i prenent aquest material com a guia.

Per acabar, no podem estar-nos de repetir-vos que més que una anàlisi radical

i en profunditat de la literatura, el que hem volgut és exposar-vos les raons i

presentar-vos les dades que us han de ser útils per a entendre aquesta eina des

d'una perspectiva general, i que aquesta no es limita a un cas concret sinó que,

com podreu apreciar, la guia ha de funcionar aplicada a qualsevol text que us

caigui a les mans, sigui d'on sigui i el signi qui el signi. Res no ens agradaria

més que disposar de tot un curs per a endinsar-me amb vosaltres en l'estudi

cas per cas, peça per peça, autor per autor, de la literatura que ha fet possible

l'existència d'aquests espais comuns, d'aquestes "comunitats imaginades".
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Objectius

Amb aquest material hauríeu d'assolir els objectius següents:

1. Contextualitzar. Situar cada lectura en el seu context per a comprendre les

implicacions de l'obra més enllà del fet artístic.

2. Analitzar. Us proporcionarem elements que us serveixin de coordenades a

l'hora d'analitzar els textos i les possibles interpretacions que se'n derivin.

3. Concloure. Us facilitarem eines que podreu utilitzar per a detectar els fac-

tors i els components que constitueixen les peces seleccionades, i que ar-

ran d'aquests coneixements en pugueu treure les vostres conclusions.
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