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TREBALLS COMPARATIUS 

Definició. 

Consisteixen a efectuar una comparació el màxim d’exhaustiva possible entre dos o més 
termes que poden ser de molt diversa índole: fenòmens socials o culturals, obres 
artístiques, autors, textos, conceptes, etc. El treball comparatiu permet abordar problemes 
com ara: quines són les semblances i les diferències entre dues maneres d’entendre un 
determinat fenomen o institució social?, quines són les semblances i les diferències en el 
tractament d’un mateix tema entre els corrents /autors/obres x i y?, quines relacions hi ha 
entre els corrents/autors/obres x i y?, etc 

Metodologia bàsica. 

Una part essencial del treball teòric de l’alumne/a hauria de ser la confecció de criteris 
adequats de comparació: 

1. Cal seleccionar adequadament els termes de comparació; cal que siguin 
significatius i homogenis entre ells. 

2. Cal establir els criteris o paràmetres de comparació pertinents;un cop determinats 
els criteris, una bona manera de pautar, operativitzar i objectivar el treball és la 
confecció de fitxes. 

3. Cal establir relacions precises entre els termes que estem comparant; les relacions 
poden ser més o menys afinades i dependran dels objectes que estiguem 
comparant. 

Exemples. 

1. Freud i Dalí 
2. Dues visions de la guerra civil. 
3. Què han dit els filòsofs sobre les dones? 
4. Visions de La guerra del Vietnam a través del cinema. 
5. Comparació d’una novel·la amb la seva adaptació cinematogràfica. 
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Exemple  1 de treball de recerca comparatiu 

CRITERIS DE COMPARACIÓ ENTRE UNA NOVEL·LA I LA SEVA ADAPTACIÓ 
CINEMATOGRÀFICA 

Context històric de la producció de les obres: 
• Fitxa tècnica (autor/director, guionista, intèrprets, productor, guionista, música,...) 
• Època (context i data de publicació/estrena) 
• Circumstàncies rellevants (de la creació i redacció/de l’adaptació del guió i el 

rodatge) 
• Gènere (històric, fantàstic,ciència-ficció, policíac,...) 

Tractament narratiu i estilístic 
• La veu narrativa i el punt de vista (narrador intern, extern, objectiu, subjectiu, ...) 
• Recursos estilístics i tècnics (recursos d’estil i figures retòriques/seqüències, 

enquadraments,plans, moviments de càmera: panoràmica horitzontal, vertical, 
travellings, il·luminació, muntatges, so i música, efectes especials ,...) 

Tractament temàtic 
• Argument o trama 
• Estructura narrativa (cronològica, lineal, retrospectiva o flash-back, anticipació o 

flash-forward, simultània) 
• Tractament de l’espai i el temps (ritme narratiu o tempo, moments de tensió 

narrativa i clímax, final obert, tancat, localització, descripció d’ambients i escenaris 
de l’acció,...) 

Tractament dels personatges 
• Personatges (principals, secundaris, protagonistes, antagonistes, ...) 
• Caracterització física i psicològica 
• Estereotips, simbologia i valors encarnats 
• Dramatúrgia i diàlegs. 



Pàgina �  de �3 3
Exemple 2 de treball de recerca comparatiu 

COMPARACIÓ DE PERSONATGES MASCULINS I FEMENINS: COM I ON ES FA LA 
CONSTRUCCIÓ DEL GÈNERE? 

Ús del llenguatge 
• Registre lingüístic: registres que utilitzen els personatges masculins i femenins. 
• Aspecte semàntic: lèxic, ús d’adjectius, diminutius, interjeccions, exclamacions,... 
• Aspecte pragmàtic: qui comença i qui acaba els diàlegs?, qui pregunta i qui 

respon?, quin és el paper dels silencis?, qui determina els termes de conversa? 

Conductes i reaccions 
• S’atribueixen conductes a diferents personatges en funció del seu gènere? Qui ho 

fa: el narrador o els altres personatges? 
• Què espera cada personatge dels altres? Què es dona per suposat en els 

relacions?  
• Diferències en les pautes de comunicació no verbal. 

Rols i relacions socials 
• Rols familiars d’homes i dones. 
• Rols socials: oficis i dedicacions d’ells i d’elles, càrrecs que detenten i activitats 

socials en què participen. 
• Quin és el seu paper com a actors socials? 

Retrat físic dels personatges 
• Descripció física:quines parts del cos destaca el narrador en la descripció de 

cadascun dels personatges?,quina importància atribueixen al seu cos,o a 
determinades parts del cos, els diferents personatges? 

• Importància de la indumentària i l’aspecte extern. 

Retrat psicològic dels personatges 
• Quina descripció dels caràcter dels diferents personatges fa el narrador? 
• Trets de caràcter que es destaquen: impulsiu, actiu, passiu, sentimental,... 
• Conflictes interns: expectatives, pors, motius de preocupació i angoixa,... 
• El món dels afectes. 
• Cronologia vital dels diferents personatges: quins moments biogràfics es destaquen 

com a importants per a cada personatge (infantesa, aparellament, paternitat-
maternitat, etc.)  

• Es parla de la vida interior dels personatges (monòleg interior, somnis, records, ...)? 
• Autodescripció: com es descriuen els homes i les dones a ells mateixos?, quines 

metàfores i comparacions utilitzen? 


