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1. ACTIVITATS REALITZADES 
 

X Fòrum del Patrimoni Literari. Literatura i censura 

Jornada virtual 

4 de novembre 

El Fo rum del Patrimoni Literari e s una iniciativa 

impulsada per la Ca tedra de Patrimoni Literari que va 

ne ixer amb la intencio  de compartir experie ncies, 

metodologies, resultats i tema tiques comunes entre 

centres i institucions que es dediquen a la gestio  del 

patrimoni literari. L’activitat s’estructura en una 

jornada d’ana lisi i debat amb pone ncies que es 

complementen amb la invitacio  de diversos 

especialistes que exposen els seus coneixements. 

La desena edicio  del Fo rum del Patrimoni Literari va seguir el fil conductor de les 

anteriors. Despre s d’haver tractat temes com la lectura, la traduccio , l’escriptura, 

l’edicio , els llegats i els anys literaris, el Fo rum 2020 portava per lema «Literatura i 

censura». L’objectiu era reflexionar sobre la relacio  histo rica que ha mantingut la 

creacio  litera ria amb la censura i les prohibicions de circulacio  del llibre impre s, ja 

sigui per qu estions lingu í stiques, polí tiques, culturals o morals. En aquest sentit, e s 

important conscienciar al pu blic lector i al conjunt de la societat sobre les 

interrupcions censores que han afectat la literatura i la pe rdua cultural que aquest 

fet suposa. A trave s de l’organitzacio  del X Fo rum del Patrimoni Literari es va voler 

oferir l’oportunitat als participants i al pu blic assistent d’establir sinergies entre els 

diversos actors implicats en la gestio  i la divulgacio  de la literatura per millorar les 

accions i, alhora, fomentar l’ha bit lector en la societat actual. 

La inauguracio  va comptar amb la participacio  d’Oriol Ponsatí -Murla , director de la 

Institucio  de les Lletres Catalanes; Xon Hugas, regidora de Cultura i Patrimoni 

Histo ric de l'Ajuntament de Castello  d'Empu ries; Sí lvia Llach, vicerectora de Territori 

i Compromí s Social de la Universitat de Girona, i Margarida Casacuberta, directora 

en funcions de la Ca tedra. Durant la sessio  del matí  es va poder gaudir de les 

pone ncies d’Olí via Gassol, Jesu s Alturo, Neus Real, Lara Estany i Francesc Foguet. A 

la tarda va celebrar-se la taula rodona 

“Literatura, memo ria i valors”, que va 

comptar amb l'historiador Jordi Font 

Agullo  i els escriptors i traductors 

Joan-Lluí s Lluí s i Simona S krabec; 

moderats per Mita Casacuberta. 

Aquí  hi ha disponible 

l’enregistrament de la jornada.  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6075
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Simposi “Rellegir Maria Àngels Anglada” 

Institut d'Estudis Catalans (Barcelona) 

9 de març de 2020 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari 

Maria A ngels Anglada - Carles 

Fages de Climent de la Universitat 

de Girona va col·laborar en 

l'organitzacio  del Simposi "Rellegir 

Anglada", que es va celebrar el 9 de 

març, en commemoracio  del 

norante  aniversari del naixement 

de Maria A ngels Anglada (Vic, 1930 

- Figueres, 1999). El simposi pretenia confegir un punt de trobada entre estudiosos 

tant de l'obra angladiana com de literatura catalana contempora nia, amb la finalitat 

de posar en valor l'obra de l'escriptora empordanesa i revisar, des de la perspectiva 

de la contemporaneí tat, les diverses facetes que componen el corpus literari 

angladia , els pilars del seu pensament humaní stic i la incide ncia que te  la seva obra 

en la definicio  del patrimoni literari nacional i en el conjunt de les lletres catalanes 

contempora nies.  

 

La inauguracio  de l'acte va ser presidida per 

Maria ngela Vilallonga, consellera de Cultura; 

i tambe  van participar-hi Joandome nec Ros, 

president de l'Institut d'Estudis Catalans; 

Oriol Ponsatí -Murla , director de la Institucio  

de les Lletres Catalanes; M. Teresa Cabre , 

presidenta de la Seccio  Filolo gica de l’IEC; 

Manuel Llanas, president de la Societat de Llengua i Literatura Catalnes; i Alfons 

Martí nez, regidor de cultura de l’Ajuntament de Figueres.  

 

El simposi va aplegar un nombro s pu blic assistent, que va omplir la Sala Pi i Sunyer 

de l’IEC, i va comptar amb les intervencions de nombrosos estudiosos de la figura i 

l’obra de Maria A ngels Anglada, com per exemple Sam Abrams, Lluí sa Julia  o Pilar 

Godayol, entre d’altres. A trave s de les 

intervencions dels experts, es van abordar 

qu estions com la relacio  entre mu sica i 

literatura en l’obra d’Anglada, la seva 

produccio  periodí stica o la seva divulgacio  

a les aules d’educacio  secunda ria. La 

jornada es va cloure amb una vetllada 

poe tico-musical a ca rrec de Carme Callol i 

Josep Tero. 
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Publicació del volum Rellegir Maria Àngels Anglada 

 

El setembre de 2020 va veure la llum el volum Rellegir 

Maria Àngels Anglada, resultat del Simposi “Rellegir 

Maria A ngels Anglada” que va tenir lloc a l'Institut 

d'Estudis Catalans el mes de març de 2020. El llibre, 

publicat per Edicions Cal·lí graf, reuneix les intervencions 

me s destacades que es van pronunciar al Simposi. Amb 

una a mplia obra en el camp de la poesia, la narrativa, la 

traduccio , l’assaig i l’articulisme d’opinio , el corpus 

creatiu de Maria A ngels Anglada presenta mu ltiples 

caires que els quinze treballs aplegats en aquest volum, 

editat a cura d’Eusebi Ayensa i Francesc Foguet, permeten 

ser explorades i revisitades pels lectors actuals. 

 

 

Taula rodona "Escriptores empordaneses universals: Víctor Català, Aurora 

Bertrana i Maria Àngels Anglada" 

Galeria Port 25 (L'Escala) 

1 de març de 2020 

 

fLa Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent va 

col·laborar amb l’organitzacio  de la Vila del Llibre de l’Escala. Concretament, la 

Ca tedra va participar en la taula rodona "Escriptores empordaneses universals: 

Ví ctor Catala , Aurora Bertrana i Maria A ngels Anglada", que es va celebrar l’1 de març 

de 2020 i va omplir la de pu blic la Galeria Port 25. L’acte, conduí t per la periodista i 

escriptora Ba rbara Julbe, va suposar un recorregut per la literatura catalana del 

segle XX a trave s de les obres i les vides de tres escriptores: Ví ctor Catala , Aurora 

Bertrana i Maria A ngels Anglada.  

 

La taula rodona va comptar amb la 

participacio  de Margarida 

Casacuberta, professora de la 

Universitat de Girona; Rosa 

Vilanova, professora i escriptora; 

Gemma Garcí a, editora; i Anna 

Perera, directora adjunta  de la 

Ca tedra de Patrimoni Literari Maria 

A ngels Anglada – Carles Fages de 

Climent de la Universitat de Girona. 

Perera es va encarregar de donar a cone ixer el volum El llegat de Maria Àngels 

Anglada, publicat per la Ca tedra l’any 2019, i tambe  va posar en relacio  les tres 

escriptores a trave s dels elements comuns que es troben en les seves obres.  
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Cicle “Del poema a la cançó”: Poesia cantada de Maria Àngels Anglada 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

16 de setembre de 2020 

 

El cicle “Del poema a la canço ” va ne ixer amb la intencio  de posar de manifest el 

proce s creatiu que segueixen els cantautors a l’hora d’enfrontar-se a la musicacio  de 

poemes d’autors que formen part del ca non del patrimoni literari catala .  El cicle, 

que enguany celebra la seva tercera edicio , va comptar de nou amb la col·laboracio  

de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari 

Maria A ngels Anglada – 

Carles Fages de 

Climent.  

 

En aquest sentit, la 

primera sessio  del cicle 

“Del poema a la canço ” 

2020 va estar dedicada 

a la poesia de Maria 

A ngels Anglada. L’acte 

va comptar amb la 

participacio  de Josep Tero, un dels mu sics que me s vegades ha musicat composicions 

poe tiques d’Anglada, i va ser conduí da per Anna Perera, directora adjunta de la 

Ca tedra de Patrimoni Literari. La conversa va posar en manifest el proce s creatiu de 

Tero en el moment de crear les versions musicades dels poemes de Maria A ngels 

Anglada, a qui va cone ixer personalment. De la mateixa manera, Tero va explicar la 

seva relacio  creativa amb Anglada, tenint en compte que diverses de les versions 

musicals de Tero van ser composades en vida de l’autora. Finalment, cal destacar les 

explicacions de Josep Tero en relacio  amb bon funcionament dels poemes musicats 

i el respectes que, des de la mu sica i la canço , s’ha de mantenir envers la poesia. El 

dia leg tambe  va servir per 

recordar alguns aspectes 

rellevants de la biografia de 

Maria A ngels Anglada, com 

per exemple la seva 

dedicacio  professional a la 

doce ncia, ate s que Tero va 

ser un dels alumnes de 

l’escriptora.  

 

Es pot recuperar 

l’enregistrament de la 

sessio  en aquest enllaç. 

https://www.youtube.com/watch?v=bdL3YpQ9xIk
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Diàleg: El patrimoni en temps de la Covid-19 «Malalties, Literatura i Societat» 

Jornada virtual 

Juliol de 2020 

 

En el marc dels #Dia legsUdG sobre “El patrimoni en temps de la Covid-19”, 

coordinats pel Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona, la 

directora de la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada - Carles Fages de 

Climent, Margarida Casacuberta, va conversar amb el Dr. Josep Roig sota el lema 

«Malalties, Literatura i Societat». Aquesta conversa en lí nia va suposar un punt de 

trobada entre diverses disciplines humaní stiques que tenia la intencio  d’oferir una 

visio  transversal d’alguns aspectes contemporanis com so n les malalties i les 

epide mies. 

 

Al llarg de la conversa, els 

doctors Casacuberta i Roig van 

plantejar alguns paral·lelismes 

entre la crisi provocada per la 

Covid-19 i la pande mia histo rica 

de la grip espanyola, així  com les 

consequ e ncies generades per 

les pande mies i la manera en 

que  la literatura ha reflectit les diverses malalties infeccioses al llarg del darrer segle. 

El dia leg e s d’acce s lliure i pot recuperar-se en aquest enllaç. 

 

#PatrimoniLiterariACasa 

Iniciativa virtual 

23 d'abril de 2020 

 

Durant la setmana de la Diada de Sant Jordi, la xarxa Espais Escrits va impulsar una 

iniciativa virtual col·laborativa sobre literatura catalana. El projecte consistia en la 

lectura de fragments o poemes d'autors de la literatura catalana mitjançant un breu 

enregistrament amb la lectura personal del fragment escollit que es compartiria a 

trave s de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent hi 

va col·laborar amb la lectura dels autors que donen nom a la ca tedra i tambe  d’un 

fragment d’Aurora Bertrana. Laura Masmiquel va llegir un text extret de la novel·la 

Entre dos silencis d'Aurora Bertrana; el filo leg Francesc Montero va llegir el poema 

“Oracio  al Crist de la tramuntana” de Carles Fages de Climent; i Anna Perera va llegir 

una fragment de la novel·la Les closes, de Maria A ngels Anglada, que forma part de 

diversos itineraris literaris confeccionats per la Ca tedra.  

https://www.youtube.com/watch?v=kOfjsZ24Ui0&fbclid=IwAR3qeOZmKa2ySFS6hH4MSe4Ugt_Z4R5bV97HolVpu2hiFXBvZPI5p_6917g&ab_channel=CampusSectorialsUdG
https://www.facebook.com/1146985802075614/videos/1352750971591974
https://www.facebook.com/267119945678/videos/2794504414000502
https://www.facebook.com/45420670115/videos/2809821729073619
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La iniciativa va aplegar un elevat nombre de participacions, provinents de tots els 

a mbits de la cultura i tambe  de la polí tica, des de personalitats com Miquel Noguer, 

president de la Diputacio  de Girona, o Maria ngela Vilallonga, consellera de Cultura, 

així  com institucions de refere ncia, entre les quals cal comptar-hi l’Institut d’Estudis 

Catalans o la Fundacio  Josep Pla, passant per escriptors i tambe  lectors d'arreu dels 

territoris de parla catalana. 

 

 

Conferències sobre Maria Àngels Anglada 

Instituts d’educació secundària de la província de Girona 

Curs 2019-2020 

 

En una iniciativa conjunta entre la Ca tedra de Patrimoni 

Literari i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 

Universitat de Girona, pel curs 2019-2020 es va 

organitzar una nova edicio  del programa “Llengua i 

Literatura catalanes al teu institut”. Aquest programa 

ofereix al instituts de les comarques gironines un conjunt 

de confere ncies destinades especí ficament a l’alumnat 

del batxillerat humaní stic. Pel curs passat, des de la 

Ca tedra de Patrimoni es va oferir la confere ncia «Maria 

A ngels Anglada en el record (1930-1999)» sobre la vida i 

l’obra de l’autora, amb motiu del vinte  aniversari de la mort de l’escriptora. 

 

Es van programar un total de quatre confere ncies, que havien de tenir lloc durant la 

primavera de 2020:  

 

 15 d'abril: Institut Narcí s Monturiol de Figueres 

 30 d'abril: Institut Montgrí  de Torroella de Montgrí 

 7 de maig: Institut Salvador Espriu de Salt 

 8 de maig: Institut Alexandre Deulofeu de Figueres 

Tanmateix, a causa del tancament dels centres escolars d’arreu de Catalunya amb 

motiu de la Covid-19, les confere ncies no van poder-se dur a terme i tampoc no s’han 

pogut reprogramar pel primer semestre del curs 2020-2021.  
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Conferències sobre Mirall trencat de Mercè Rodoreda 

Instituts d’educació secundària de la província de Girona 

Curs 2020-2021 

 

Per sete  any consecutiu, la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – 

Carles Fages de Climent ha col·laborat amb l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes 

de la UdG en la programacio  de confere ncies relacionades amb els continguts que 

s’imparteixen a la mate ria “Literatura catalana” del Batxillerat humaní stic.  

 

Pel curs actual, la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages 

de Climent ha ofert als instituts de les comarques gironines una xerrada titulada 

«Mirall trencat de Merce  Rodoreda: retalls de vides». La confere ncia esta  

especialment dirigida als estudiants de batxillerat, ate s que aquesta novel·la e s una 

de les lectures prescriptives que marca el currí culum d’educacio  postobligato ria.  

 

La confere ncia repassara  la biografia de Merce  Rodoreda, bo i relacionant-la amb el 

conjunt de la seva obra litera ria. La xerrada tambe  oferira  continguts sobre 

l'estructura i la caracteritzacio  dels personatges de l'obra, així  com els espais 

simbo lics que Rodoreda va utilitzar per reforçar la trama. A trave s d'aquesta 

confere ncia, doncs, l’alumnat tindra  a l’abast algunes pautes sobre Mirall trencat: els 

temes, l'estil, els motius i recursos literaris me s rellevants. La xerrada, a me s, tambe  

servira  per fer explí cita la relacio  de Rodoreda amb Romanya  de la Selva, un indret 

de les terres de Girona amb el qual l’escriptora va establir una forta vinculacio  que 

la Ca tedra de Patrimoni Literari ja va posar de manifest amb la publicacio , l’any 

2008, de l’itinerari Rodoreda Romanyà. 

 

Les confere ncies sobre Mirall trencat al centres d’educacio  secunda ria s’impartiran 

al llarg de tot el curs 2020-21. A finals de 2020 s’han realitzat les dues primeres: 

 Institut Cendrassos de Figueres: 16 de desembre de 2020 

 Institut Ridaura de Castell d’Aro: 18 de desembre de 2020 
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III Congrés internacional «Geografies Literàries» 

Universitat de Vic 

8 i 9 d’octubre de 2020 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari va participar en la tercera edicio  del Congre s 

internacional «Geografies Litera ries», que estava previst de celebrar el 16 i el 18 

d’abril a la ciutat de Vic, pero  finalment va tenir lloc el mes d’octubre. El congre s 

estava organitzat per la xarxa interuniversita ria “Geografies Litera ries”, de la qual la 

Ca tedra de Patrimoni Literari n’e s membre, i va tenir lloc a la seu de la Universitat 

de Vic – Universitat Central de Catalunya.  

 

Tenint en compte la tema tica del congre s, 

dedicat especí ficament a l’a mbit de la 

geografia litera ria, cal recordar que la 

Ca tedra de Patrimoni Literari e s una de 

les entitats amb me s prestigi sobre la 

qu estio . En aquest sentit, el personal 

vinculat a la Ca tedra de Patrimoni 

Literari, en concret les filo logues Cla udia 

Costa i Anna Perera, van oferir al pu blic 

assistent una pone ncia que portava per tí tol: «Els llocs com a motiu literari: un estudi 

a partir dels Jocs Florals». Amb aquesta aportacio  vam poder reflexionar i teoritzar 

sobre les relacions que poden establir-se entre els espais fí sics que so n motiu literari 

i els espais fí sics des dels quals s’ha escrit, s’ha creat o s’ha donat a cone ixer la 

literatura.  

 

Així  mateix, aquesta participacio  del personal de la Ca tedra de Patrimoni Literari al 

Congre s «Geografies Litera ries» tambe  va servir per visibilitat la tasca que es porta 

a terme en relacio  a la patrimonialitzacio  litera ria dels espais i, en concret, per donar 

a cone ixer el portal www.patrimoniliterari.cat, que inclou una cartografia litera ria 

dels Jocs Florals i tambe  un apartat dedicat especí ficament a la versio  digital dels 

itineraris literaris confeccionats per la Ca tedra de Patrimoni Literari de la 

Universitat de Girona.  

 

http://www.patrimoniliterari.cat/
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Exposició «Art viu és Anglada» 

Casa Empordà (Figueres) 

11 de gener de 2020 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent de 

la Universitat de Girona ha col·laborat amb el col·lectiu d’artistes Art viu, que van 

preparar una exposicio  sobre l’escriptora Maria A ngels Anglada. L’exposicio  es va 

plantejar en format itinerant, i ja es va poder veure el passat 2019 a Castello  

d’Empu ries. Així  mateix, el mes de gener de 2020 va ser inaugurada a la Casa 

Emporda  de Figueres, de la ma  del Museu de l’Emporda .  

 

Igualment, la Ca tedra de Patrimoni Literari va treballar en les gestions oportunes 

perque  l’exposicio  es pogue s programar a la ciutat de Girona, en alguna de les sales 

d’exposicions de la Casa de Cultura. Tanmateix, a causa de la crisi sanita ria 

provocada per la Covid-19, els tra mits no s’han pogut materialitzar. 

 

Finalment, cal recordar que la col·laboracio  de la Ca tedra de Patrimoni Literari amb 

el col·lectiu d’artistes multidisciplinaris Art viu ja es va materialitzar el passat 2019, 

quan la Ca tedra va incloure algunes de les peces que formen part de l’exposicio  “Art 

viu e s Anglada” com a cloenda del volum col·lectiu El llegat de Maria Àngels Anglada, 

publicat per la Ca tedra. 

 

 

Publicacions sobre Maria Àngels Anglada 

 

L’any 2020, amb motiu del norante  aniversari del naixement de l’escriptora Maria 

A ngels Anglada, des de la Ca tedra de Patrimoni Literari hem impulsat diverses 

publicacions alienes per tal de recordar l’efeme ride i, alhora, difondre el llegat 

literari de l’escriptora a tota mena de pu blics.  
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Un dels articles que s’han publicat e s 

«Maria A ngels Anglada, la poeta que 

escrivia novel·les», que va apare ixer a 

la revista digital de crí tica litera ria La 

Lectora el mes de gener de 2020. Així  

doncs, amb aquesta publicacio  vam 

poder analitzar i donar a cone ixer 

l’obra poe tica de l’escriptora que 

dona nom a la Ca tedra, situant-la en 

el mapa dels estudis literaris actuals.  

 

D’altra banda, en el nu mero 23 

(primavera-estiu) de la revista 

Alberes, vam publicar un article sobre 

la novel·la Les closes de Maria A ngels 

Anglada, que es va incloure a la seccio  

“Patrimoni” de la revista. Aquesta 

publicacio , de caire eminentment 

divulgatiu i d’abast territorial proper, 

va servir per relacionar l’obra de 

l’autora amb la histo ria i el paisatge 

empordane s. 

 

 

Tutorització de treball de recerca de Batxillerat: Dones i Lletres 

Institut Font del Ferro de Palafolls 

 

Al llarg del curs 2019-2020 s’ha tutoritzat l’estudiant Cla udia Valle s, de l’Institut 

Font del Ferro de Palafolls, en la realitzacio  del seu treball de recerca de la branca 

del batxillerat humaní stic. El treball, dirigit per la professora Judith Turon, va 

comptar amb el suport de la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – 

Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. 

 

El treball Dones i Lletres analitza les obres i el periple vital de tres escriptores 

catalanes: Ví ctor Catala , Merce  Rodoreda i Maria A ngels Anglada. Des de la Ca tedra 

de Patrimoni Literari vam oferir continguts i materials complementaris per a la 

correcta realitzacio  del treball. Així  mateix, tambe  vam coordinar les trobades de 

l’alumna amb el personal de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, ate s que 

conserva el fons documental de Maria A ngels Anglada i, per tant, alberga una gran 

quantitat d’informacio  sobre les obres i la vida de l’autora. El treball de Cla udia Valle s 

Dones i Lletres va guanyar el tercer premi de l’edicio  2020 dels Premis de treballs de 

recerca de Palafolls en la categoria d’a mbit social i es pot consultar en aquest enllaç. 

 

https://www.palafolls.cat/files/doc3621/dones-i-lletres.pdf
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XVII Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada 

Institut Ramon Muntaner (Figueres) 

18 de desembre de 2020 

 

La col·laboracio  de la Ca tedra de Patrimoni Literari amb l’Institut Ramon Muntaner 

de Figueres, que convoca des de l’any 2004 el Premi de Narrativa Maria A ngels 

Anglada, s’ha mantingut per a l’edicio  d’enguany. Si en ocasions anteriors Maria ngela 

Vilallonga havia format part del jurat encarregat de valorar les obres seleccionades, 

el 2020 ha estat Anna Perera, directora adjunta de la Ca tedra, la persona que n’ha 

format part. Així  doncs, el personal de la Ca tedra de Patrimoni Literari ha participat 

en la deliberacio  sobre l’obra guardonada amb la resta de membres del jurat que 

s’ocupen de l’organitzacio  del premi i de la publicacio  del memora ndum. 

 

La guanyadora del Premi Maria A ngels Anglada 2020 ha estat Irene Sola  i la seva 

novel·la Canto jo i la muntanya balla. El Premi Maria A ngels Anglada s’organitza amb 

la voluntat de contribuir a fomentar la literatura catalana, refermar la projeccio  

cí vica i cultural de l'institut i enaltir la memo ria de l'escriptora Maria A ngels 

Anglada, que va ser professora del centre.  

 

L’acte de lliurament del XVII Premi Maria A ngels Anglada es va realitzar per mitjans 

telema tics el 18 de desembre. Va comptar amb la participacio  de la mateixa Irene 

Sola , guanyadora, l’obra de la qual va ser presentada per Anna Capella, directora del 

Museu de Mataro . Així  mateix, durant l’acte d’entrega del premi tambe  es va 

presentar el memora ndum de l’any 2020, i alguns membres del jurat en van llegir 

fragments seleccionats. Podeu recuperar l’enregistrament de l’acte en aquest enllaç. 

 

 

https://youtu.be/1NQBtKMTk2o
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Vídeo sobre el Fons Prudenci i Aurora Bertrana 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent 

col·labora estretament amb el personal de la Biblioteca de la Universitat de Girona 

encarregat de custodiar el Fons Prudenci i Aurora Bertrana. En aquest sentit, la 

Ca tedra de Patrimoni Literari assessora algunes de les consultes i les peticions que 

arriben en relacio  amb Aurora Bertrana i la seva obra, i col·labora amb la Biblioteca 

en les iniciatives de divulgacio  que s’emprenen. Una de les accions portades a terme 

l’any 2020 ha estat el llançament d’un ví deo de presentacio  del Fons Prudenci i 

Aurora Bertrana. L’objectiu d’aquesta ca psula audiovisual e s donar a cone ixer al 

conjunt de la ciutadania, així  com els estudiosos de les seves obres, els materials que 

integren aquest fons documental i conscienciar sobre el valor patrimonial dels 

materials d’arxiu relacionats amb aquests autors de la literatura catalana. 

 

 

https://youtu.be/u1vrtSg7Q7w
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2. ACTIVITATS PREVISTES I NO REALITZADES 
 

Lliçons de la Càtedra 

 

Les Lliçons de la Ca tedra so n una activitat que va ne ixer l'any 2012 amb intencio  de 

continuí tat i de celebracio  anual. El funcionament de l’acte rau en la invitacio  per 

part de la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada - Carles Fages de 

Climent d’un personatge de les lletres catalanes que expliqui la seva experie ncia 

creativa, docent o investigadora, desenvolupada al llarg de la seva trajecto ria 

acade mica o professional. En aquest sentit, l’objectiu de les Lliçons de la Ca tedra no 

e s nome s oferir un reconeixement pu blic a les persones que durant la seva vida han 

contribuí t a bastir la cultura i les lletres catalanes, sino  tambe  d'acostar, per mitja  de 

les lliçons, aquesta tasca al conjunt de la ciutadania. 

 

D’ença  la seva creacio , l’any 2012, les Lliçons de la Ca tedra s’han celebrat de manera 

ininterrompuda, i ja compta amb vuit edicions realitzades: 

 

 2012: Dolors Condom 

 2013: Narcí s-Jordi Arago  

 2014: Narcí s Comadira 

 2015: Guillem Terribas 

 2016: Isabel-Clara Simo  

 2017: Jordi Coca 

 2018: Carme Arenas 

 2019: Josep Massot i Muntaner 

 

La pande mia de la Covid-19 i el decret d’estat d’alarma del 14 de març van fer que la 

celebracio  de les Lliçons de la Ca tedra de l’any 2020 quede s en suspensio . La 

posterior evolucio  de la pande mia va fer desestimar la celebracio  de l’acte, que havia 

de comptar amb la participacio  de Francesc Parcerisas. Així  doncs, confiem poder a 

dur a terme la novena edicio  de Lliçons de la Ca tedra, amb l’escriptor i traductor 

Francesc Parcerisas, l’any 2021.  

 

 

Col·laboració amb el Festival Mot 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent va 

implicar-se en l’organitzacio  d’un programa educatiu que havia de desenvolupar-se 

en el marc del Mot, Festival de literatura de Girona i Olot. Aquesta iniciativa, dirigida 

especialment a joves d’entre 15 i 18 anys, prete n acostar aquest segment de pu blic 

a la literatura contempora nia i tambe  a la creacio  litera ria.  
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La Ca tedra de Patrimoni Literari, en el marc d’aquest programa educatiu, va 

programar un taller sobre l’elaboracio  de rutes i itineraris literaris que havia de 

celebrar-se en una jornada matinal el 24 de març a la Biblioteca Carles Rahola de 

Girona. Tanmateix, pocs dies despre s d’haver-se fet pu blic el programa complet del 

Festival Mot 2020, l’edicio  d’enguany es va cancel·lar a causa de la pande mia i, per 

tant, el taller no es va poder realitzar. 

 

 

Taula rodona: Fages de Climent i Alexandre Deulofeu 

 

El 16 de maig de 2020, coincidint amb l’aniversari del naixement de Carles Fages de 

Climent, estava previst de celebrar, a la Capella de Santa Clara de Castello  

d'Empu ries, una nova edicio  del cicle “Fages de Climent i els seus contemporanis”. 

Enguany, s’havia organitzat una taula rodona per posar de manifest les relacions 

entre Carles Fages de Climent i el filo sof empordane s Alexandre Deulofeu Malgrat 

que ja s’havien confirmat els participants (Max Pe rez, Juli Gutie rrez, Pere Gifre i Joan 

Ferrero s), no va poder-se dur a terme a causa de la Covid-19. Confiem que pugui 

celebrar-se la primera de l’any 2021 tal com estava previst. 

 

L’objectiu del cicle “Fages de Climent i els seus contemporanis” e s posar en relacio  

l’obra i el llegat literari de Fages de Climent amb altres autors i personatges afins. En 

aquest sentit, l’activitat tambe  prete n acostar al pu blic general les caracterí stiques 

compartides per cada una de les figures culturals homenatjades i situar-les en el 

marc del seu context histo ric, d’una manera amena i divulgativa. 
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3. CLUBS DE LECTURA 
 

Des de l’any 2013, la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles 

Fages de Climent ofereix dinamitzacions de clubs de lectura a les biblioteques 

pu bliques d’arreu de Catalunya. Les sessions se centren en la lectura d’obres dels 

autors que donen nom a la ca tedra i, des de 2017, tambe  d’Aurora Bertrana. Aquesta 

iniciativa s’emmarca en el programa “Cla ssics catalans al vostre club de lectura”, que 

va ne ixer de l’acord de col·laboracio  entre el Servei de Biblioteques de la Generalitat 

de Catalunya i els centres associats a la xarxa Espais Escrits, de la qual la Ca tedra en 

forma part. El programa prete n visibilitzar els autors catalans en l’agenda 

d’activitats de les biblioteques pu bliques de Catalunya i fomentar la seva lectura. 

 

Tres presoners, d'Aurora Bertrana 

Biblioteca Maria Barbal (Tremp) 

8 d'octubre de 2020 

Les sessions de clubs de lectura dinamitzades 

pel personal de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari se centraven, inicialment, en les 

obres de Maria A ngels Anglada i de Carles 

Fages de Climent. El 2017, amb motiu de l'any Prudenci i Aurora Bertrana, la Ca tedra 

tambe  va oferir la possibilitat de dinamitzar sessions sobre obres de l’escriptora 

gironina Aurora Bertrana. Des de llavors, nombroses biblioteques han incorporat les 

obres de Bertrana en el seu calendari. Així  ho va fer el club de lectura de la Biblioteca 

Maria Barbal de Tremp, que va programar una sessio  dedicada a la novel·la d’Aurora 

Bertrana Tres presoners. La dinamitzacio  de la sessio  va anar a ca rrec del filo leg 

Carles Masoliver, col·laborador de la Ca tedra de Patrimoni Literari, i es pot recuperar 

en aquest enllaç. 

 

Entre dos silencis, d'Aurora Bertrana 

Biblioteca Víctor Català (L'Escala) 

14 d'octubre de 2020 

En el marc del programa “Cla ssics catalans al vostre club de 

lectura”, la Biblioteca Ví ctor Catala  de L'Escala va sol·licitar una 

dinamitzacio  sobre la novel·la Entre dos silencis, d’Aurora 

Bertrana. La sessio , conduí da per la directora adjunta de la 

Ca tedra de Patrimoni Literari, Anna Perera, va permetre 

repassar la biografia de Bertrana i analitzar les circumsta ncies 

que van propiciar l’escriptura de la novel·la, així  com la seva estructura i els temes 

principals. D’altra banda, la sessio  tambe  va servir per donar a cone ixer la tasca que 

es porta a terme des de la Ca tedra de Patrimoni Literari en el foment del patrimoni 

literari i l’acostament dels lectors actuals cap als autors de les comarques gironines.  

https://youtu.be/Tk3znFEB3EQ
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Paradisos oceànics, d'Aurora Bertrana 

Biblioteca Salvador Vives Casajuana (Sant Vicenç de Castellet) 

6 de novembre de 2020 

Els membres integrants del club de lectura de la Biblioteca Salvador Vives Casajuana 

de Sant Vicenç de Castellet tambe  van gaudir d’una sessio  del programa “Cla ssics 

catalans al vostre club de lectura”. Concretament, la Biblioteca va sol·licitar una 

sessio  sobre Paradisos oceànics, d'Aurora Bertrana. En aquest cas, la dinamitzacio  va 

anar a ca rrec de la directora adjunta de la Ca tedra de Patrimoni Literari, Anna 

Perera, i es va celebrar telema ticament a causa de les restriccions sanita ries. Malgrat  

el canvi de format, la 

resposta per part dels 

membres del club de 

lectura que van assistir 

virtualment a la sessio  

va ser molt positiva i 

satisfacto ria.  

 

 

Viola d'amore, de Maria Àngels Anglada 

Biblioteca Sant Agustí (La Seu d'Urgell) 

9 de novembre de 2020 

La Biblioteca Sant Agustí  de La Seu d'Urgell va programar una sessio  del seu club de 

lectura dedicada a la novel·la Viola d’amore de Maria A ngels Anglada. La 

dinamitzacio  d’aquesta sessio  va anar a ca rrec d'Anna Perera, directora adjunta de 

la Ca tedra, i tambe  es va celebrar en format telema tic. A banda de valorar 

positivament els continguts 

exposats sobre la novel·la 

d’Anglada durant la sessio , els 

membres del club de lectura 

tambe  van valorar la tasca de 

difusio  i estudi que es porta a 

terme des de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari en relacio  a 

les obres d’autors com Maria 

A ngels Anglada i Carles Fages 

de Climent. 
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Les closes, de Maria Àngels Anglada 

Biblioteca Ramon Bordas i Estragués (Castelló d’Empúries) 

25 de novembre de 2020 

 

La biblioteca de Castello  d’Empu ries, en el marc del 

programa “Cla ssics catalans al teu club de lectura” va 

programar una sessio  dedicada a comentar la primera 

novel·la de Maria A ngels Anglada, Les closes, que va ser 

dinamitzada per la directora adjunta de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari, Anna Perera. La sessio  d’aquest club 

de lectura, que es va realitzar en format virtual, va 

servir per reivindicar la histo ria i el paisatge 

empordane s que apareix en la novel·la, ben a prop de 

Castello  d’Empu ries, i els assistents van poder gaudir de 

la perspectiva que n’ofereix Anglada en aquesta obra, 

plena de sensibilitat, lirisme i delicadesa. 

 

 

Viola d’amore, de Maria Àngels Anglada 

Biblioteca Central Xavier Amorós (Reus) 

2 de desembre de 2020 

 

La biblioteca central de Reus va sol·licitar una dinamitzacio  de la sessio  del seu club 

de lectura per comentar la novel·la Viola d’amore de Maria A ngels Anglada. La 

conduccio  de la sessio , que es va celebrar per mitjans telema tics, va anar a ca rrec 

d’Anna Perera, directora adjunta de la Ca tedra de Patrimoni Literari. Els assistents a 

la trobada virtual van poder comentar i analitzar els aspectes me s rellevants 

d’aquesta novel·la de Maria A ngels Anglada, en que  la mu sica, la histo ria europea i 

el patrimoni cultural hi tenen un paper molt destacable. 
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4. ITINERARIS LITERARIS 
 

 

Publicació de l’itinerari literari Sant Pere Pescador 

 

Aquest 2020 la Ca tedra de Patrimoni Literari ha 

publicat el vint-i-dose  itinerari literari autoguiat. Es 

tracta d’un itinerari que recorre el municipi de Sant 

Pere Pescador de la ma  de diversos escriptors que han 

tractat el paisatge, el patrimoni o les llegendes de Sant 

Pere en les seves obres litera ries. La presentacio , el 

guio  i la seleccio  de textos ha anat a ca rrec de 

l’escriptora i filo loga Rosa Font i la professora Dolors 

Reig, que han comptat igualment amb el suport i la 

coordinacio  del personal de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari. A me s, l’itinerari s’ha publicat gra cies a una 

col·laboracio  establerta entre la Universitat de Girona 

i l’Ajuntament de Sant Pere Pescador. 

 

Malgrat la presentacio  pre via de l’itinerari, amb aforament reduí t, realitzada el 27 

de novembre, s’organitzara  una presentacio  oficial, que comptara  tambe  amb el 

guiatge d’una part del recorregut, i que tindra  lloc durant el primer trimestre de l’any 

2021 si les circumsta ncies sanita ries ho permeten. 

 

 

Publicació de l’itinerari literari Roses 

 

L’itinerari literari autoguiat nu mero 23 de la 

col·leccio  editada per la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de 

Climent e s Roses. Aquest itinerari, confeccionat 

per Josep M. Barris, Pol Meseguer i David Pujol, 

ressegueix els indrets me s coneguts, així  com 

d’altres que passen normalment desapercebuts, 

del municipi empordane s. En conjunt, l’itinerari 

recull una cinquantena de textos d’escriptors i 

e poques ben diversos, que es permeten fer-nos 

una idea dels canvis paisatgí stics i urbaní stics 

pels quals ha transitat Roses durant les u ltimes 

de cades. La publicacio  de l’itinerari ha comptat 

amb la col·laboracio  de l’Ajuntament de Roses, i 

esta  previst presentar-lo pu blicament durant la 

primera de l’any 2021. 
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Realització de l'itinerari literari La casa de la literatura 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

31 de gener de 2020 

 

La realitzacio  de l'itinerari La casa de la literatura es va emmarcar en la tercera 

edicio  de la Jornada de Literatura i Batxillerat “Ex libris”. En una iniciativa conjunta 

entre l'Institut de Cie ncies de l'Educacio  Josep Pallach, el Departament de Filologia i 

Comunicacio  de la Universitat de Girona i el Departament d’Educacio , la Jornada “Ex 

libris” te  per objectiu acostar els estudis literaris i d’humanitats a l’alumnat de 

l’etapa preuniversita ria. En aquest sentit, la Ca tedra de Patrimoni Literari va 

col·laborar en l’organitzacio  d’aquesta jornada oferint als assistents, tots ells 

estudiants i docents de batxillerat de les terres de Girona, el guiatge de l’itinerari La 

casa de la literatura.  

 

L’itinerari literari La casa de la literatura, publicat i 

elaborat pel personal de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari, recorre la Facultat de Lletres de la Universitat 

de Girona a trave s de fragments d’obres d’autors molt 

diversos. El seu recorregut permet descobrir, a tota 

mena de pu blics, la histo ria de l’edifici, des de la seva 

fundacio  el segle XIII, quan era un convent de frares 

dominics, arribant fins als seus usos actuals com a seu 

universita ria, i tambe  passant pels temps en que  l’edifici 

era una caserna militar. De la ma  dels fragments literaris 

seleccionats, l’itinerari recull l’estreta vinculacio  entre 

la literatura, el seu entorn i la histo ria cultural. 

 

E s habitual que la Ca tedra de Patrimoni Literari programi diversos guiatges de 

l'itinerari La casa de la literatura al llarg de l’any. Aquesta e s una de les activitats 

cla ssiques i recurrents en el programa d’iniciatives educatives i patrimonials que 

tenen lloc a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, com el Jove Campus de 

Recerca o la mostra Girona, Temps de Flors, entre d’altres. Tanmateix, ateses les 

circumsta ncies sanita ries de l’any 2020, bona part d’aquestes col·laboracions no 

s'han pogut materialitzar.  

 

 

Realització de l'itinerari literari Maria Àngels Anglada a Vic 

1 de març de 2020 

 

L'itinerari literari Maria Àngels Anglada a Vic, confeccionat per la Ca tedra de 

Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada, proposa un recorregut per la ciutat natal 

de l'escriptora. A Vic, Anglada va passar-hi els primers anys de la seva vida i diversos 

fragments de la seva obra descriuen la ciutat des de la seva pro pia perspectiva. 
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En el marc dels actes de commemoracio  del norante  aniversari de Maria A ngels 

Anglada (Vic, 1930 - Figueres, 1999), la Ca tedra de Patrimoni Literari va col·laborar 

amb l'Ajuntament de Vic en la 

programacio  de visites guiades de 

l'itinerari Maria Àngels Anglada a 

Vic. Tot i que van programar-se 

fins a cinc visites guiades, una per 

a cada diumenge del mes de març, 

nome s es va poder realitzar la 

primera, que va tenir lloc el dia 1, 

i va comptar amb un nombro s 

pu blic assistent. 

 

 

Realització de l’itinerari literari Vilabertran 

4 d'octubre de 2020 

 

L'itinerari literari Vilabertran, publicat l’any 2017 per la 

Ca tedra de Patrimoni Literari, recull la veu litera ria de 

diversos autors que van reflectir el paisatge,  l'arquitectura 

i el cara cter d’aquesta vila empordanesa. Els textos de 

l’itinerari so n d’una no mina representativa d’escriptors 

catalans que van deixar testimoni escrit de les seves 

impressions i visites al poble, des de l’edat mitjana fins a 

l’actualitat. Així  doncs, a trave s d’aquest itinerari es poden resseguir els espais que 

van visitar i explicar autors i artistes com Carles Rahola, Montserrat Vayreda, Narcí s-

Jordi Arago , Salvador Dalí , Maria A ngels Anglada o Josep Pla.  

 

Al nu mero 23 de la revista Alberes, els curadors de l’itinerari, Marta Callave , Carles 

Masoliver i Francesc Montero, van publicar l’article "Passejada litera ria per 

Vilabertran", que sintetitzava els aspectes me s rellevants i destacables de l’itinerari 

literari publicat per la Ca tedra l’any 2017. Arran de l’aparicio  de l’article, doncs, es 

va programar una visita guiada de l’itinerari. La passejada litera ria va ser conduí da 

pel filo leg Francesc 

Montero, col·laborador 

de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari. El 

seu guiatge i les seves 

lectures es van 

combinar amb els 

comentaris histo rics de 

Josep M. Gironella.  
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Presentació de l’itinerari literari Sant Pere Pescador 

27 de novembre de 2020 

 

En el marc dels actes previstos en commemoracio  

dels vint-i-cinc anys de la Quinzena que l’Elenc 

Santperenc va dedicar a la Comtessa de Molins, es 

va programar la presentacio  de l’itinerari literari 

Sant Pere Pescador, publicat per la Ca tedra de 

Patrimoni Literari el 2020. L’acte va estar 

condicionat per les restriccions sanita ries 

derivades de la Covid-19, pero  va comptar amb la 

participacio  de l’alcalde de Sant Pere Pescador, 

Agustí  Badosa; la regidora de Cultura, So nia 

Ortega; les curadores de l’itinerari, Rosa Font i 

Dolors Reig; i la directora adjunta de la ca tedra, 

Anna Perera. Durant la presentacio  es va posar de 

manifest la voluntat, tant per part de l’Ajuntament 

de Sant Pere Pescador com per part de la Ca tedra de Patrimoni Literari, de 

programar en una futura ocasio  una visita guiada de l’itinerari, quan les 

circumsta ncies sanita ries permetin la realitzacio  d’aquesta mena d’activitats.  

 

Despre s de la presentacio  de l’itinerari va tenir lloc un concert del cantautor Josep 

Tero, que va interpretar peces musicades de textos d’alguns dels autors inclosos a 

l’itinerari literari Sant Pere Pescador: Rosa Font, Carles Fages de Climent i Maria 

A ngels Anglada, entre d’altres. 

 

 

Realització de l’itinerari literari Fages de Climent a Castelló d’Empúries 

11 d’octubre de 2020 

 

Una de les activitats programades en el marc de la Ruta 

de l’Art que cada any te  lloc a Castello  d’Empu ries va 

consistir en una visita guiada a l’itinerari literari Fages 

de Climent a Castelló d’Empúries, que la Ca tedra de 

Patrimoni Literari va publicar l’any 2014. Aquest 

itinerari literari, el nu mero 10 de la col·leccio , compta 

amb una seleccio  de textos elaborada per Jordi Pla i 

Joan Ferrero s. El recorregut de l’itinerari permet als 

visitants cone ixer la vida i l’obra de Fages de Climent a 

trave s dels fragments textuals de la seva obra litera ria 

que fan refere ncia a indrets situats en el municipi de 

Castello  d’Empu ries.  
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5. CONVENIS I COL·LABORACIONS 

 

Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari e s un dels membres associats a Espais Escrits, Xarxa 

del patrimoni literari catala , i participa de manera activa en el desenvolupament de 

les activitats conjuntes. En aquest sentit, la Ca tedra dinamitza la prese ncia dels dos 

autors que li donen nom, Maria A ngels Anglada i Carles Fages de Climent en els 

recursos digitals i altres plataformes de divulgacio  de la literatura catalana que 

s’impulsen des d’Espais Escrits. Així  mateix, des de l’any 2017, la Ca tedra de 

Patrimoni Literari, en col·laboracio  amb la Biblioteca de la Universitat de Girona, 

tambe  s’ocupa de representar Aurora Bertrana en el marc de la xarxa Espais Escrits, 

atesa la vinculacio  de Bertrana i la seva obra amb la ciutat i les terres de Girona, 

 

D’altra banda, des de 2018, Anna Perera, actual 

directora adjunta de la Ca tedra, forma part de la 

junta directiva d’Espais Escrits. D’aquesta 

manera, s’estreny la col·laboracio  i la prese ncia 

de la Ca tedra de Patrimoni en les activitats 

promogudes per la xarxa Espais Escrits. 

 

 

Xarxa d’innovació Geografies Literàries 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari, juntament amb el grup de recerca de patrimoni 

literari de la Universitat de Girona, mante  la seva col·laboracio  amb la xarxa 

interuniversita ria Geografies Litera ries, que compta amb membres de les segu ents 

universitats dels territoris de parla catalana: Universitat de Vale ncia, Universitat de 

Vic, Universitat de Barcelona, Universitat Rovira i Virgili, Universitat de les Illes 

Balears, Florida Universita ria i Universitat d’Alacant. 

 

La col·laboracio  de la 

Ca tedra de Patrimoni 

Literari amb la xarxa 

d’innovacio  educativa 

Geografies Litera ries 

afavoreix la prese ncia dels autors gironins i del patrimoni literari de les comarques 

gironines en les diverses activitats i iniciatives impulsades mitjançant aquest 

projecte interuniversitari, que te  l’objectiu d’integrar en els programes docents 

propostes i experie ncies dida ctiques basades itineraris literaris, llocs literaris i 

espais geogra fics. 
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Comissió Carles Fages de Climent 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent 

forma part de la Comissio  Fages de Climent, juntament amb l’Ajuntament de Castello  

d’Empu ries, l’Ajuntament de Figueres, l’editorial Brau Edicions i els familiars de 

Fages de Climent. Aquesta comissio  te  l’objectiu de posar en valor l’obra litera ria i la 

figura de Carles Fages de Climent, amb la intencio  de convertir l’escriptor 

empordane s en un autor de culte que passi a ocupar el lloc que li correspon en el 

panorama de la literatura catalana contempora nia. 

 

En aquest sentit, e s destacable el programa d’activitats que es va desplegar l’any 

2018 arran de la celebracio  oficial de l’Any Fages de Climent, i el resso  que va tenir 

posteriorment. Així  doncs, gra cies a la tasca de divulgacio  i estudi portada a terme 

per la Ca tedra de Patrimoni Literari des de 2013, s’han pogut culminar els objectius 

d’estudi i difusio  de l’obra de Fages de Climent, i es mante  la voluntat de continuí tat 

de la iniciativa amb la programacio  d’activitats arreu del territori. 

 

 
 

 

Campus Sectorials de la Universitat de Girona 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari forma part de quatre 

clu sters sectorials de la Universitat de Girona: el Campus 

Patrimoni Cultural i Natural, el Campus Comunicacio  

Cultural i Corporativa, el Campus Turisme i el Campus 

Aigua. A trave s d’aquestes estructures, que aglutinen 

diferents professors, investigadors i experts, es prete n 

enfortir la col·laboracio  entre els grups de recerca, així  

com altres estructures pro pies de la Universitat de 

Girona, amb el sector pu blic i privat amb l’objectiu final de fomentar la creacio  

d’iniciatives conjuntes i millorar la transfere ncia de coneixement i divulgacio  entre 

el conjunt de la ciutadania.  
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6. RECURSOS DIGITALS 
 

 

Itineraris literaris en versió digital al web www.patrimoniliterari.cat 

Des de l’any 2018, el personal de la Càtedra de Patrimoni Literari, amb estreta col·la-

boració amb el grup de recerca de Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, 

treballa en una secció específicament dedicada als itineraris literaris confeccionats 

per la Càtedra, disponible al portal www.patrimoniliterari.cat. Al llarg de l’any 2020 

s’ha incrementat el nombre d’itineraris literaris inclosos al portal. Així doncs, l’am-

pliació portada a terme ofereix als usuaris la possibilitat d’accedir a la versió digital 

de fins a 15 itineraris literaris confeccionats per la Càtedra:   

 Vilabertran  

 Aurora Bertrana a Ginebra  

 L’Empordà de Maria Àngels Anglada  

 Fages de Climent a Figueres  

 «Què us diré?», Ramon Muntaner i 

Peralada  

 La casa de la literatura  

 L’alt Fluvià 
 Els balnearis de la Selva 

 La Casa Masó literària 

 Castell de Requesens 

 Fages de Climent a Barcelona 

 Maria Àngels Anglada a Figueres 

 Fages de Climent a Castelló d’Empúries 

 Maria Àngels Anglada a Vic 

 Siats de natura d’anguila. Bernat 

Metge a Barcelona  

 

 

De cares a l’any vinent, la intencio  e s augmentar el nombre d’itineraris literaris 

disponibles en la seva versio  digital al portal www.patrimoniliterari.cat.  D’aquesta 

manera, s’incrementara  la visibilitzacio  de la tasca portada a terme per la Ca tedra de 

Patrimoni Literari i aconseguirem arribar a nous pu blics. Al mateix temps, la 

iniciativa permet posar en valor el patrimoni literari de terres de Girona, oferint als 

usuaris una versio  digital dels itineraris que e s complementa ria a l’edicio  en paper. 

En aquest sentit, les restriccions sanita ries derivades de la Covid-19 ens permet 

mantenir un contacte estret amb els usuaris i, alhora, incrementar l’oferta cultural 

relacionada amb el patrimoni literari que es troba disponible a la xarxa. 

  

http://www.patrimoniliterari.cat/
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=1&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=1
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=2&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=2
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=3&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=3
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=4&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=4
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=6&aid=all&oid=all&poid=all&clau=
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=6&aid=all&oid=all&poid=all&clau=
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=8&aid=all&oid=all&poid=all&clau=
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=20&aid=all&oid=all&poid=all&clau=
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=16&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=16
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=18&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=18
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=5&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=5
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=21&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=21
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=11&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=11
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=7&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=7
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=14&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=14
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=9&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=9
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=9&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=9
http://www.patrimoniliterari.cat/
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Mapa Literari Català  

La Càtedra de Patrimoni Literari manté activa la presència de Maria Àngels Anglada, 

Carles Fages de Climent i Aurora Bertrana al portal www.mapaliterari.cat, que va 

renovar el seu disseny l’any 2019. A través d’aquest web es poden resseguir els se-

güents itineraris i espais literaris: 

 

MARIA ÀNGELS ANGLADA 

13 espais literaris 

5 itineraris literaris:  

 L’Empordà de Maria Àngels Anglada 

 Maria Àngels Anglada als Aiguamolls de l’Empordà 

 Maria Àngels Anglada a Figueres 

 Maria Àngels Anglada a Vic 

 La casa de la literatura 

 

CARLES FAGES DE CLIMENT 

12 espais literaris 

4 itineraris literaris: 

 Fages de Climent a Barcelona 

 Fages de Climent a Castelló d’Empúries  

 Fages de Climent a l’Empordà 

 Fages de Climent a Figueres 

 

AURORA BERTRANA 

26 espais literaris 

Itinerari literari: Aurora Bertrana a Ginebra 

 

Així mateix, tant Maria Àngels Anglada com Carles Fages de Climent formen part de 

l’itinerari literari «Temples amb veu d’escriptors», que es pot consultar al web 

www.mapaliterari.cat . Aquest itinerari es va confeccionar a partir de diversos frag-

ments literaris dels autors associats a la xarxa Espais Escrits.  

 

http://www.mapaliterari.cat/
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Xarxes socials  

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent és 

present i activa a diverses xarxes socials. Manté un compte propi a Facebook, 

Twitter, Instagram i també Pinterest. Així mateix, tant a Facebook com a Twitter, 

existeixen comptes propis de Maria Àngels Anglada i també d’Aurora Bertrana 

(gestionats íntegrament per la Càtedra de Patrimoni Literari) i de Carles Fages de 

Climent (que compta amb la col·laboració de la Càtedra de Patrimoni Literari). 

 

  



29 
 

7. RELACIONS INTERNES I EXTERNES 
 
Participacions de Margarida Casacuberta, directora de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent: 

 Reunio  de preparacio  de l’edicio  2020 del Festival Mot Jove. Facultat de Lletres 

de la Universitat de Girona, 20 de gener de 2020. 

 Reunio  de seguiment de la Ca tedra de Patrimoni Literari amb la regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Figueres. Biblioteca Fages de Climent, 31 de gener 

de 2020. 

 Reunio  amb el director de la Institucio  de les Lletres Catalanes sobre la 

col·laboracio  amb ca tedres litera ries, 23 de desembre de 2020. 

 

Participacions d’Anna Perera, directora adjunta de la Ca tedra de Patrimoni Literari 

Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent: 

 Assiste ncia a la inauguracio  de l’exposicio  “Art viu e s Anglada”. Casa Emporda  

(Figueres), 11 de gener de 2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala . 

Museu d’Histo ria de Barcelona, 14 de gener de 2020. 

 Reunio  de preparacio  de l’edicio  2020 del Festival Mot Jove. Facultat de Lletres 

de la Universitat de Girona, 20 de gener de 2020. 

 Reunio  de seguiment de la Ca tedra de Patrimoni Literari amb la regidoria de 

Cultura de l’Ajuntament de Figueres. Biblioteca Fages de Climent, 31 de gener 

de 2020. 

 Reunio  amb Carles Coll, de l’Associacio  Balada del sabater d’Ordis. Facultat de 

Lletres de la Universitat de Girona, 27 de febrer de 2020. 

 Reunio  de seguiment amb l’empresa informa tica Blaupí xel, 10 de març de 2020. 

 Reunio  de seguiment amb l’empresa informa tica Blaupí xel, 3 d’abril de 2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

21 d’abril de 2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

6 de maig de 2020. 

 Reunio  de biblioteques associades a Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari 

Catala , 21 de maig de 2020. 

 Reunio  de centres d’estudi associats a Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni 

Literari Catala , 28 de maig de 2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

29 de maig de 2020. 

 Reunio  de seguiment del projecte pedago gic per a educacio  infantil i prima ria 

d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 25 de juny de 2020. 
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 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

29 de juny de 2020. 

 Reunio  amb l’alcalde de Sant Pere Pescador i amb la regidora de Cultura i 

Turisme de l’Ajuntament de Sant Pere Pescador, 6 d’agost de 2020. 

 Assiste ncia virtual al V Fo rum Edita, 3 de setembre de 2020. 

 Reunio  del jurat del Premi de narrativa Maria A ngels Anglada, 3 de setembre de 

2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

22 de setembre de 2020. 

 Assiste ncia virtual a la V Jornada de Formacio  en Gestio  Cultural: «La Cultura en 

temps de COVID19», 23 de setembre de 2020. 

 Reunio  amb el regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vilamacolum, 12 de 

novembre de 2020. 

 Assiste ncia virtual a la V Jornada de l’Observatori dels Pu blics del Patrimoni 

Cultural de Catalunya: escoltar el pu blic presencial, digital i potencial en temps 

de dista ncia social. 24-26 de novembre de 2020. 

 Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala , 

21 de desembre de 2020. 

 Reunio  amb el director de la Institucio  de les Lletres Catalanes sobre la 

col·laboracio  amb ca tedres litera ries, 23 de desembre de 2020. 

 Reunio  constitutiva del Consell Nacional de la Lectura, 28 de desembre de 2020. 
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