ADREÇAT A

CERTIFICACIÓ

Mestres i professorat d’Educació
Infantil, Primària i Secundària,
professionals de la biblioteconomia,
estudiants dels àmbits educatiu,
documentalista i d’humanitats,
i persones interessades en la
temàtica.

. Certificat d’assistència.

LLOC DE REALITZACIÓ

Activitat reconeguda pel
Departament d’Educació de la
Generalitat de Catalunya a través
del Centre d’Innovació i Formació
en Educació (CIFE) de la UVic-UCC.

Monestir de Montserrat. Sala de la
Façana, porteria del Monestir, 2a
planta.
COORDINACIÓ
Maria Carme Bernal i Creus
Professora del Departament de
Filologia i Didàctica de la Llengua i
la Literatura de la UVic-UCC
(mcarme.bernal@uvic.cat)
Carme Rubio i Larramona
Professora col·laboradora del
Departament de Filologia i
Didàctica de la Llengua i la
Literatura de la UVic-UCC
(carme.rubio@uvic.cat)
Vanesa Amat i Castells
Professora del Departament de
Filologia i Didàctica de la Llengua i
la Literatura de la UVic-UCC
(vanesa.amat@uvic.cat)
COL·LABOREN
Departament de Filologia i
Didàctica de la Llengua i la
Literatura de la UVic-UCC
Grup de Recerca sobre Textos
Literaris Contemporanis (TEXLICO)
i Grup de Recerca en Educació,
Llenguatge i Literatura (GRELL)
de la UVic-UCC

Coorganitzat amb:

Amb el suport de:

DESENA

. Certificat d’aprofitament prèvia
presentació d’un treball sobre
el tema. Els estudiants de la
Universitat de Vic – Universitat
Central de Catalunya poden optar
al reconeixement d’1 crèdit ECTS.

INFORMACIÓ I MATRÍCULES

UNIVERSITAT CENTRAL DE CATALUNYA

Preu: 160 ¤ matrícula reduïda fins
el 21 de juny
A partir del 22 de juny: 185 ¤

Monestir de Montserrat:
2, 3 i 4 de juliol de 2019

Abacus obsequiarà a cadascun
dels participants amb una targeta
de regal.

Jornades Internacionals
sobre Viure la Literatura:
paraula, ritme i bones històries

Matrícula on-line i presencial
www.uvic.cat/formacio-continua/
ca/universitat-destiu
Centre Internacional de Formació
Contínua de la UVic-UCC
Secretaria de Formació Contínua
Campus Miramarges. Edifici F.
Sagrada Família, 7. 08500 Vic
Tel. 93 881 55 16 – 93 886 12 22
sfc@uvic.cat
ALLOTJAMENT
Central de Reserves Montserrat
T. 93 877 77 01
reserves@larsa-montserrat.com
www.montserratvisita.com

10è

aniversari

ESCOLA D’ESTIU
DE LITERATURA
INFANTIL
I
JUVENIL
ABADIA DE MONTSERRAT - UNIVERSITAT DE VIC

eumodc.cat

La Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya, en col·laboració amb l’Abadia
de Montserrat, obre la Desena Escola
d’Estiu de Literatura Infantil i Juvenil
adreçada a persones que, des de l’àmbit
de l’ensenyament, la biblioteca infantil, la
recerca o la motivació personal, tinguin
interès en l’aprofundiment d’aspectes
del llibre infantil i juvenil. Aquesta edició
se centra en el fet de Viure la literatura
(paraula, ritme i bones històries), tema
que ens permet reflexionar sobre el valor
de la vivència literària durant la infància
o la joventut i sobre alguns dels elements
que fan possible una experiència literària
de qualitat en diferents contextos (social,
cultural, educatiu, etc.)

DIMARTS 2 DE JULIOL DE 2019

DIMECRES 3 DE JULIOL DE 2019

DIJOUS 4 DE JULIOL DE 2019

9.45- 10.00 h
Lliurament de documentació
10.00-10.30 h
Inauguració de les Jornades

9.30-13.30 h
Ruta literària: La poesia en el nucli històric de Montserrat: del temple
als Degotalls passant per Sant Miquel. A càrrec de Ramon Pinyol,
president de la Societat Verdaguer, i M. Àngels Verdaguer, directora
de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la UVic-UCC.

9.30-10.45 h
Jo, la metàfora i tantes altres coses... Per una lectura connectiva.
A càrrec de Mariona Masgrau professora de Literatura Infantil de la
Universitat de Girona.

10.30-11.30 h
Viure la literatura. Conferència inaugural a càrrec de Llorenç
Soldevila, professor emèrit de la UVic-UCC i especialista en
Geografies literàries i Didàctica de la literatura. Introducció i
presentació a càrrec de Mia Güell, professora de la Universitat de Vic.

Recorregut de la mà d’escriptores i escriptors catalans per la part
central urbanitzada de Montserrat, considerant tres elements bàsics
que configuren la muntanya: el santuari, el paisatge i el símbol
nacional. Els textos, doncs, tracten de figures històriques, llegendàries
i religioses d’aquest paratge natural.

11.30-12.30 h
Visita a l’exposició L’obra de Josep Massot i Muntaner instal·lada a la
Biblioteca del Monestir de Montserrat, a càrrec de Carme Rubio.

13.30 -15.00 h Dinar lliure

12.30-13.30 h
Visita comentada al Museu de Montserrat. Una aproximació al retrat
de Montserrat dins l’art.
13.30-15.30 h Dinar lliure
15.30-16.00 h
Fem Escola d’Estiu...Cafè i conversa. Presentació i benvinguda dels
participants a càrrec d’un grup d’alumnes de l’Escola d’Estiu.
16.00-17.30 h
Quin embolic! Jugar i gaudir amb les paraules. A càrrec de Vanesa
Amat, M. Carme Bernal, professores de la UVic-UCC i Isabel
Muntañá, mestra de l’escola El Despujol.
Aquesta sessió girarà al voltant de com convertir en experiència
literària la recitació de poemes i altres manifestacions de la tradició
oral. Es tractaran diferents propostes didàctiques i algunes reflexions
de com fer viure la literatura a l’escola.
17.30-18:30 h
Les activitats didàctiques per a conèixer el poeta Miquel Martí i Pol.
A càrrec de Montse Caralt, directora de la Fundació Miquel Martí i Pol.
La sessió consisteix en una descripció de les propostes didàctiques
que ofereix la Fundació Miquel Martí i Pol per fer conèixer la vida i
l’obra del poeta de Roda de Ter als infants. Algunes activitats es podran dur a terme en el decurs de la sessió.
18.45-19:30 h
Espectacle: Em dic Miquel i sóc poeta. A càrrec de Caro Von Arend,
rondallaire i dinamitzadora de literatura. Presentació a càrrec de
Montse Caralt.
L’espectacle presenta una selecció de poemes, contes i cançons per
acostar la figura del poeta Miquel Martí i Pol als infants. La intèrpret,
acompanyada d’una guitarra i d’uns titelles, crea tot un seguit
d’escenes per fer viure l’obra del poeta.

15.00-16.30 h
Celebració dels deu anys de l’Escola d’Estiu de Montserrat.
Hi participarà el corrandista Josep Casadevall “Carolino” de
Folgueroles i l’acordionista Guida Sellarès.
16.30-17.30 h
La corranda dins la literatura oral. A càrrec de Xevi Roviró, membre
del Grup de Recerca Folklòrica d’Osona.
La corranda és una de les manifestacions més genuïnes de la
creativitat oral popular que ha sobreviscut fins avui. L’origen d’
aquestes petites cançons és molt antic i està relacionat amb la
celebració de les festes de tipus religiós que assenyalaven el pas
del cicle anual en la vida dels pobles. La sessió combinarà les
explicacions teòriques amb la pràctica.
17.30-18.30 h
Narrar: comunicació d’alt voltatge. Taller a càrrec de Jordina Biosca,
actriu, formadora i directora del Festival En Veu Alta (narració i tradició
oral).
Per bo que sigui el discurs, el factor comunicació és essencial.
Massa vegades el cos, l’espai i la pròpia veu no són considerats
suficientment (o gens) com a elements imprescindibles de l’oratòria.
Cal tenir-ne consciència. Cal que hi siguin si volem seduir qui ens
escolta. Generar una espècie de punt G a les orelles.
18.45-19.30 h
Espectacle: Concert d’Amor i de Mort. A càrrec de l’actriu Jordina
Biosca i el guitarrista David Garcia.
El primer pecat; l’aprenentatge i la vàlua de la pèrdua; l’amor patern
portat al límit o la quotidianitat i la llei del temps són els eixos
d’aquests relats i poemes alhora sublims i esfereïdors. Per intensos
i colpidors alhora. Una èpica de la bellesa de la tragèdia amb petits
tocs d’humor. Relats on l’amor i la mort conflueixen en un únic riu,
amb tanta força i passió com la mateixa vida. Amb el suport d’uns
autors impecables (Chesterton, Rodoreda, Lizano, Auden…) i la
intensitat de les tradicions orals on queda absolutament al descobert
allò més essencial de la vida.

Partim de la idea de literatura com a xarxa amb nodes de moltes
menes: llegir consisteix a connectar textos de gèneres diversos
entre ells però també amb altres arts. Així mateix, relacionar les
nostres experiències artístiques amb les vivències ens permet
aprofundir en cada text. En aquest taller, centrat sobretot en la
poesia, es mostraran i es duran a terme propostes didàctiques que
ajudin els alumnes a aprofundir en les metàfores, el jo poètic i la
intertextualitat.
10.45-11.15 h Pausa
11.15-12.15 h
La llegenda d’en Joan de Serrallonga. A càrrec de Daniel Regincós,
Susanne Spendlin, Albert Bardolet, Núria Selva i Daniel Oliu,
violoncel·listes de l’Escola de Música de Vic; Jordi Arqués i Marian
Toril, actors de l’Institut del Teatre de Vic i professors del Batxillerat
Escènic de Vic.
Aquest espectacle, fet a partir de textos de M. Carme Bernal i Mia
Güell i música de Josep Baucells, recrea una llegenda clàssica de
manera multidisciplinar, sota la direcció de Jordi Arqués i Daniel Oliu.
12.15-14.00 h Taula rodona
Viure la literatura des de diferents perspectives artístiques.
Hi participen: M. Carme Bernal i Mia Güell, professores de la UVicUCC; Jordi Arqués, actor, director de teatre i pedagog i Daniel Oliu,
professor de l’Escola de Música i Conservatori de Vic.
Les activitats multidisciplinars poden contribuir a motivar la literatura
entre els joves? Els creadors de La llegenda d’en Joan de Serrallonga
dialogaran a l’entorn de la seva experiència amb els joves a partir
del muntatge d’aquest espectacle que a l’estrena va reunir al voltant
d’una seixantena d’estudiants de música i teatre.
14.00-16.00 h Dinar lliure
16.00-17.30 h
Acte d’homenatge a la figura i l’obra del Pare Josep Massot i
Muntaner. A càrrec de Carme Rubio, professora de Literatura
Infantil i Juvenil de la UVic-UCC, Ramon Pinyol, president de la
Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC i Núria Mañé, editora de les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
17.30-18.00 h
Valoració i cloenda de la Desena Escola d’Estiu.

