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1. ACTIVITATS REALITZADES 

 
XI Fòrum del Patrimoni Literari: Lectures de 

la tradició 

Biblioteca Fages de Climent (Figueres) 

28 d’octubre de 2021 

 

0Cada edicio  del Fo rum del Patrimoni Literari 

versa sobre una tema tica relacionada amb un 

a mbit de coneixement diferent. Enguany ens 

hem centrat en les lectures que s’han fet al llarg 

de la histo ria de les diverses tradicions 

litera ries i la influe ncia que han exercit en cada 

moment. Així , l’onzena edicio  del Fo rum del 

Patrimoni Literari ha perme s reflexionar sobre 

quin impacte te  la tradicio  litera ria en la lectura 

actual de les obres cla ssiques i la influe ncia que 

ha exercit en els creadors contemporanis. Amb la intencio  de debatre sobre el 

patrimoni literari i la nocio  de ‘tradicio  litera ria’ ens hem plantejat com ha 

evolucionat la recepcio  de la tradicio  litera ria i quines lectures se n’han fet. Així  

mateix, tambe  s’ha posat sobre la taula si han existit modes, corrents o tende ncies 

este tiques que han pogut influir en la percepcio  de la tradicio  litera ria, que sempre 

s’ha de considerar plural i diversa: les tradicions litera ries. 

 

La inauguracio  del IX Fo rum del Patrimoni 

Literari va comptar amb la prese ncia de Sí lvia 

Llach, vicerectora de Territori i Compromí s 

Social de la UdG; Agne s Llado , alcaldessa de 

Figueres; Salvi Gu ell, alcalde de Castello  

d’Empu ries; i Maria ngela Vilallonga, directora 

de la Ca tedra de Patrimoni Literari. Tot seguit, 

l’escriptor Rau l Garrigasait va oferir la 

primera intervencio  de la jornada: «Cla ssics i classicisme». Despre s va ser el torn de 

Sí lvia Coll-Vivnent, que va plantejar «El viatge a Catalunya de la literatura anglesa». 

Seguidament, Anna Esteve va oferir una intervencio  titulada «El dietarisme catala  

contemporani i la tradicio  litera ria». A continuacio , Jordi Male  va pronunciar la 

confere ncia «Una generacio  sense tradicio ? Algunes idees litera ries al perí ode 

d’entreguerres». Per acabar la sessio  matinal, l’escriptor Toni Sala va oferir al pu blic 

la xerrada «Creacio  i tradicio ». A la tarda, Maria ngela Vilallonga va moderar la taula 

rodona “Escriptor(e)s i tradicio (ns)”, en que  van participar-hi Margarida 

Casacuberta, Rosa Font i Susanna Rafart. 

En aquest enllaç trobareu tota la informacio  i l’enregistrament de la jornada. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/patrimoni-literari/forum-del-patrimoni-literari/xi-lectures-de-la-tradicio
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/6496
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Lliçons de la Càtedra: Francesc Parcerisas  

Ateneu Barcelonès 

8 de juny de 2021 

 

Les Lliçons de la Ca tedra van ne ixer l’any 2012 

amb el propo sit de convidar cada any una 

persona que expliqui la seva experie ncia 

creadora, docent o investigadora al llarg de la 

seva vida acade mica o professional. Els 

convidats de les edicions anteriors a les 

“Lliçons de la Ca tedra” han estat la llatinista i 

professora Dolors Condom (2012), l’escriptor i 

periodista Narcí s-Jordi Arago  (2013), el poeta i 

pintor Narcí s Comadira (2014), el llibreter i 

agitador cultural Guillem Terribas (2015), 

l’escriptora i periodista Isabel-Clara Simo  

(2016), l’escriptor i director de teatre Jordi Coca (2017), la traductora Carme Arenas 

(2018) i l’assagista i editor Josep Massot i Muntaner (2019). 

 

Enguany, el convidat va ser Francesc Parcerisas, poeta i traductor. Llicenciat en 

Filosofia i doctor en Teoria de la Traduccio , Francesc Parcerisas ha estat professor a 

la Universitat Auto noma de Barcelona i e s un dels grans poetes en llengua catalana. 

Des de l'any 1998 fins al 2004 va ser director de la Institucio  de les Lletres Catalanes, 

i del 2010 al 2016 va ser-ne el dega . L’any 2015 va ser guardonat amb el Premi 

Nacional de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i el 2018 va rebre el Premi Jaume 

Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana, tots dos en reconeixement pel conjunt 

de la seva trajecto ria. Maria A ngels Anglada encapçalava el seu poema “Sarajevo”, 

escrit el 1994, amb la citacio  «Fins aquí  la ma  de Virgili» de Francesc Parcerisas, 

presa del poema “La ma  de Virgili” inclo s a L’edat d’or. 

La inauguracio  de les Lliçons de la Ca tedra 2021 va comptar amb la participacio  de 

Lluí sa Julia , vicepresidenta de l’Ateneu Barcelone s, i Maria ngela Vilallonga, directora 

de la Ca tedra de Patrimoni Literari. Seguidament, Parcerisas va oferir dues lliçons al 

pu blic assistent: «La meva poesia entre bambolines» i «Algunes traduccions entre 

bambolines». Així , doncs, Parcerisas va 

repassar algunes de les grans fites de la 

seva trajecto ria litera ria i, alhora, va oferir 

algunes claus sobre el funcionament del 

sistema literari catala  en l’actualitat. 

 

En aquest enllaç podeu recuperar 

l’enregistrament de la sessio .  

https://www.youtube.com/watch?v=KxlxQxOWJBE
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Conferències sobre Mirall trencat de Mercè Rodoreda 

Instituts d’educació secundària de les comarques gironines 

Curs 2020-2021 

 

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

col·laborar un any me s en l’organitzacio  del programa “Llengua i Literatura 

Catalanes a Batxillerat”. Aquest programa esta  format per un conjunt de confere ncies 

sobre continguts curriculars que estan especí ficament dirigides a estudiants de 

batxillerat, i s’ofereix a tots els centres pu blics de les comarques de Girona. La 

iniciativa esta  coordinada per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG i 

compta amb la col·laboracio  d’altres ca tedres litera ries. 

 

Pel curs 2020-2021 la 

Ca tedra de Patrimoni 

Literari va oferir una 

confere ncia sobre la novel·la 

Mirall trencat de Merce  

Rodoreda, ate s que e s una 

de les lectures obligato ries 

de la mate ria “Llengua 

catalana i literatura”. Així , 

doncs, la confere ncia «Mirall 

trencat de Merce  Rodoreda: 

retalls de vides», impartida per les filo logues Cla udia Costa i Carla Riera, estava 

especialment dirigida a estudiants de batxillerat i es va realitzar als segu ents centres 

d'educacio  secunda ria de les comarques de Girona: 

 

 Institut Montilivi de Girona: 20 gener de 2021 

 Institut Abat Oliva de Ripoll: 28 de gener de 2021 

 Institut Salvador Espriu de Salt: 2 de febrer de 2021 

 Institut Jaume Vicens Vives de Girona: 3 de febrer de 2021 

 Institut Pla de l’Estany de Banyoles: 11 de febrer de 2021 

 Institut Frederic Martí  de Palafrugell: 23 de febrer de 2021 

 Institut Castell d’Estela d'Amer: 25 de febrer de 2021 

 Institut Rafael Campalans d'Anglès: 25 de febrer de 2021 

 Institut Carles Rahola de Girona: 9 de març de 2021 

 Institut Font del Ferro de Palafolls: 5 de març de 2021 

 Institut El Pedro  de l’Escala: 23 de març de 2021 

 Institut Illa de Rodes de Roses: 23 de març de 2021 

 Institut de Santa Coloma de Farners: 14 d’abril de 2021 
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En el record, Dolors Condom Gratacós 

Casa de Cultura (Girona) 

9 de març de 2021 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari Maria 

A ngels Anglada – Carles Fages de Climent 

de la Universitat de Girona va col·laborar 

amb l’Associacio  Amics de la UNESCO de 

Girona en l’organitzacio  d’un acte 

d’homenatge a Dolors Condom (1926-

2016) amb motiu del cinque  aniversari de la seva mort. L’acte es va celebrar a la Casa 

de Cultura de Girona i va comptar amb un nombro s pu blic assistent. 

 

La presentacio  de l’acte va anar a ca rrec de M. Dolors Reig, presidenta d’Amics de la 

UNESCO de Girona, i tot seguit Maria ngela Vilallonga, directora de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari, va oferir un apunt biogra fic sobre la trajecto ria vital, professional 

i cí vica de Dolors Condom. Seguidament, diversos col·laboradors i personalitats 

destacades de l’a mbit cultural i educatiu de la ciutat de Girona, van llegir alguns 

breus fragments del volum Aula Magna. Antologia de textos i estudis literaris, de 

Dolors Condom, publicat per la Diputacio  de Girona l’any 2010. Com a cloenda de 

l’acte, es va oferir al pu blic assistent un apunt musical en que  es va interpretar “El 

cant dels ocells", entre altres peces. 

 

 

Lectura virtual de Sant Jordi 

23 d’abril de 2021 

 

Durant la setmana de la Diada de Sant Jordi, la Ca tedra de Patrimoni Literari es va 

afegir a una iniciativa proposada per la xarxa Espais Escrits que consistia en 

enregistrar fragments de textos d’autors cla ssics de la literatura catalana i compartir 

els ví deos a trave s de les principals xarxes socials (Facebook, Twitter i Instagram). 

En aquest sentit, des de la Ca tedra de Patrimoni Literari es va promocionar 

especialment la lectura de fragments de Maria A ngels Anglada, ja que la diada de 

sant Jordi d’enguany va coincidir amb el 22e  aniversari de la seva mort. 
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La lectura virtual amb motiu de Sant Jordi, impulsada amb l’objectiu de fomentar el 

coneixement general sobre els autors vinculats a la Ca tedra de Patrimoni Literari i 

tambe  la participacio  ciutadana en la lectura en veu alta, va aplegar un elevat nombre 

de participacions, provinents de diversos els a mbits de la cultura.  

 

Aquestes so n les persones que van participar en la lectura de textos de Maria A ngels 

Anglada: 

 

 Maria ngela Vilallonga, “El bosc” 

 Rosa Geli Anglada, Sandàlies d’escuma 

 Maria Merce  Cuartiella, Les closes 

 Joan Miralles, “El bosc” 

 Anna M. Velaz, “La pida i Afrodita” 

 Joan Manuel del Pozo, poema ine dit 

 Eusebi Ayensa, Paradís amb poetes 

 Rosa Font, “Senyal de perill” 

 Assumpcio  Heras, “Parada obligato ria” 

 Lluí s Lucero, “A la memo ria” 

 Francesca R. Uccella, Sandàlies d’escuma 

 A ngels Gardella, “Variacions sobre el tema de Cassandra” 

 Quim Curbet, “La pida i Afrodita” 

 M. Dolors Reig, Sandàlies d’escuma 

 Jordi Massoni, “Dues planes” 

 Assumpcio  Heras, “A Salvador Espriu” 

 Maria Ohanessian, “La pida i Afrodita” 

 Joan Manuel Soldevilla, Les closes 

 

Així  mateix, el personal vinculat a 

la Ca tedra de Patrimoni Literari 

Maria A ngels Anglada – Carles 

Fages de Climent tambe  va oferir, 

en els diversos perfils a les xarxes 

socials, algunes lectures de l’obra 

de Carles Fages de Climent 

(Cla udia Costa va llegir el poema 

“Rosa de carn i rosa d’esperit”, i 

tambe  d’Aurora Bertrana (Anna 

Perera va llegir un fragment de les 

seves Memòries). 

 

  

https://fb.watch/8IZ_m02Oai/
https://fb.watch/8I_iud2NAW/
https://fb.watch/8I_6S2AvlS/
https://fb.watch/8I_kowCVgp/
https://fb.watch/8I_9Leba9g/
https://fb.watch/8I_n9wG6ue/
https://fb.watch/8I_c3sDaTn/
https://fb.watch/8I_oQUDZE4/
https://fb.watch/8I_dJzDwwv/
https://fb.watch/8I_r008pjd/
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385669805550747648?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385549015165534209?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385473511196479492?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385564111409352712?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385594306547884042?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385700002090061827?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385700002090061827?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385639611104260098?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385639611104260098?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385609414992875521?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385609414992875521?s=20
https://twitter.com/CMAAPL/status/1385131577991221248
https://fb.watch/8IZbo77vLa/
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Cicle “Del poema a la cançó”: poesia cantada de Carme Guasch 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

5 de maig de 2021 

 

El cicle “Del poema a la canço ” e s una de 

les activitats me s consolidades de la 

programacio  cultural anual de la ciutat 

de Girona. L’objectiu d’aquest cicle e s 

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 

l'any 2021 va celebrar la seva quarta 

edicio , va tornar a comptar amb la 

col·laboracio  de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – Carles 

Fages de Climent, que enguany va 

organitzar una sessio  dedicada a la 

poesia de Carme Guasch. La sessio  va 

comptar amb la participacio  del cantautor Joanjo Bosck, que ha musicat diversos 

poemes de Guasch –entre altres autors empordanesos– i va ser conduí da per la 

filo loga Anna Perera.  

 

La trajecto ria de Carme Guasch (1928-1998), poeta i docent, destaca per la seva 

defensa activa de la llengua i la literatura catalanes. A me s, la seva biografia es pot 

relacionar tant amb Maria A ngels Anglada com Carles Fages de Climent, ja que va 

mantenir-hi un estret contacte durant els anys en que  Guasch va viure a Figueres. En 

aquest dia leg, Anna Perera, vinculada a la Ca tedra de Patrimoni Literari de la 

Universitat de Girona, va conversar amb el cantautor i mu sic Joanjo Bosck sobre la 

poesia, la mu sica i el 

proce s creatiu que els 

vincula. Es va fer un 

especial e mfasi al disc En el 

temple del vent, en que  

Joanjo Bosck va musicar 

diversos textos de poetes 

vinculats a l’Emporda . 

 

L’enregistrament de l’acte 

es pot recuperar en aquest 

enllaç. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=FRf0jczBWuU
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“Fages i els seus contemporanis”: Fages de Climent i Alexandre Deulofeu 

Activitat en línia 

18 de maig de 2021 

 

En el marc del cicle “Fages i els seus contemporanis”, que 

cada any organitzen conjuntament l’Ajuntament de 

Castello  d’Empu ries i la Ca tedra de Patrimoni Literari, el 

passat 18 de maig es va dur a terme una taula rodona sobre 

Carles Fages de Climent i Alexandre Deulofeu, per tal de 

donar a cone ixer la relacio  entre els dos autors i els vincles 

que comparteixen.  

 

La taula rodona va ser presentada 

per Maria ngela Vilallonga, directora 

de la Ca tedra, i va comptar amb la 

participacio  de Joan Ferrero s, filo leg 

i curador de l’obra fagesiana; Enric 

Pujol, historiador i professor de la 

Universitat Auto noma de Barcelona; 

Jordi Pla, tambe  curador de l’obra de 

Fages de Climent; i Juli Gutie rrez, divulgador de l’obra d’Alexandre Deulofeu. 

 

 

Acte de lliurament del XVIII Premi M. Àngels Anglada 

Institut Ramon Muntaner (Figueres) 

16 de juny de 2021 

 

La Ca tedra de Patrimoni Literari va col·laborar de nou amb l’Institut Ramon 

Muntaner de Figueres, que convoca des de 2004 el Premi de narrativa Maria A ngels 

Anglada. Aquest guardo  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.  

El guanyador del Premi Maria A ngels Anglada 2021 va ser Miquel Martí n i la seva 

novel·la La drecera. El lliurement del 

XVIII Premi M. A ngels Anglada va tenir 

lloc el 16 de juny i va comptar amb la 

participacio  del mateix Miquel Martí n, 

l’obra el qual va ser presentada per 

Olga Cerco s, actriu i narradora oral. En 

l’acte tambe  van participar-hi el 

director de l’Institut Ramon Munanter i 

l’alcaldessa de Figueres, Agne s Llado .   
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Cicle Noves Mirades en Turisme i Patrimoni 

Col·loqui: Itineraris, rutes i xarxes patrimonials com a recursos turístics 

Activitat virtual 

14 de juliol de 2021 

 

El cicle "Noves Mirades en 

Turisme i Patrimoni", que 

organitzen conjuntament el 

Campus Patrimoni Cultural i 

Natural i el Campus Turisme de 

la Universitat de Girona, va 

dedicar una sessio  als “Itineraris, 

rutes i xarxes patrimonials com a 

recursos turí stics”, que va 

comptar amb la col·laboracio  de 

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

 

L'objectiu d'aquest col·loqui era presentar iniciatives innovadores que posessin de 

relleu els nous usos i direccions que estan emergint a l’entorn del Patrimoni i del 

Turisme, dos a mbits interrelacionats que estan en constant transformacio . Així , en 

la sessio  del passat 14 de juliol, es van presentar diversos projectes que tenien com 

a denominador comu  la creacio  d’itineraris, rutes i xarxes basades en el patrimoni 

cultural i natural. La sessio  va ser presentada per Margarida Casacuberta i el 

programa va comptar amb una intervencio  d’Anna Perera, de la Ca tedra de 

Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent, que va portar 

per tí tol «Literatura, territori i patrimoni: la col·leccio  d'itineraris literaris 

autoguiats de la Ca tedra de Patrimoni Literari».  

 

La sessio  tambe  va comptar amb les intervencions de Raquel Molina, te cnica de 

l’Age ncia de Desenvolupament del Ripolle s (A rea de Turisme), i d’Anna Rosa 

Moreno, Technical Manager de l’European Route of Historic Gardens. La sessio  va 

servir per introduir l’especificitat de cada iniciativa, la viabilitat de futures 

col·laboracions i el seu 

desenvolupament i usos 

com a recursos turí stics. 

 

La sessio  es va enregistrar 

i es pot visualitzar aquí .  

https://www.youtube.com/watch?v=7ymHo1uIbaE&feature=youtu.be
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Acte d’homenatge a Aurora Bertrana 

Ginebra (Suïssa) 

6 de setembre de 2021 

 

La directora de la Ca tedra de Patrimoni Literari, Maria ngela Vilallonga, va participar 

en un acte d’homenatge a l’escriptora gironina Aurora Bertrana que es va celebrar el 

6 de setembre a Ginebra, ciutat on Bertrana va viure en diversos perí odes de la seva 

vida, tal com posa de manifest l’itinerari literari Aurora Bertrana a Ginebra, publicat 

per la Ca tedra de Patrimoni Literari l’any 2018. L’acte va ser organitzar per la 

delegacio  del Govern de Catalunya a Suí ssa i tambe  va comptar amb la participacio  

de l’escriptora i filo loga Adriana Ba rcia. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicació del llibre «Això no és Barcelona». Visions catalanes de Nova York 

Tardor 2021 

 

La directora de la Ca tedra de Patrimoni Literari, Maria ngela Vilallonga, juntament 

amb Margarida Casacuberta, professora de literatura catalana a la Universitat de 

Girona, ha tingut cura de l’edicio  i la seleccio  de textos d’un volum que recull 

fragments d’autors catalans que han escrit sobre la ciutat de Nova York. El llibre es 

titula «Això no és Barcelona». Visions catalanes de 

Nova York i, en el moment de redactar aquesta 

memo ria, ja s’ha realitzat l’u ltima revisio  de 

galerades i el llibre e s a impremta. El volum, publicat 

per l’editorial L’Avenç, servira  per donar a cone ixer 

quines han estat les impressions dels escriptors 

catalans sobre la ciutat americana. Així , doncs, a 

trave s d’un recull de textos elaborat amb perspectiva 

histo rica, des de 1874 fins a l’actualitat, les curadores 

del volum posen al descobert un conjunt de 

fragments d’una gran qualitat litera ria que permet 

relacionar la cultura catalana amb un dels centres 

neura lgics me s important del mo n.  
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Trobada del grup d’estudis etnopoètics: La representació etnopoètica del mal 

Universitat de Girona 

12 i 13 de novembre de 2021 

 

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  de la XVI 

Trobada del Grup d’Estudis 

Etnopoe tics, que va tenir lloc entre els 

dies 12 i 13 de novembre en diversos 

espais de la ciutat de Girona. Enguany, 

la trobada es va dedicar a estudiar i 

analitzar la representacio  etnopoe tica 

del mal. Així  mateix, les jornades tambe  

van incloure la programacio  de 

diverses activitats de divulgacio  

obertes al conjunt de la ciutadania, 

entre les quals destaca la ruta litera ria 

“La Girona pecadora”, que va ser 

dinamitzada per l’escriptor Gerard 

Bague . 
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Presentació del memoràndum del Premi Maria Àngels Anglada 

Institut Ramon Muntaner (Figueres) 

22 de desembre de 2021 

 

La sala d’actes de l’Institut Ramon Muntaner va acollir la presentacio  pu blica del 

divuite  memora ndum del Premi de narrativa Maria A ngels Anglada, que en l’edicio  

2021 es va atorgar a Miquel Martí n i Serra per la seva novel·la La drecera. L’acte de 

presentacio  va comptar amb la participacio  d’Agne s Llado , alcaldessa de Figueres, i 

de Quim Bruguera, director de l’Institut Ramon Muntaner, institucio  que cada any 

organitza el premi a la millor obra narrativa publicada l’any anterior, en que  tambe  

hi participa la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de 

Climent de la Universitat de Girona. Així  mateix, durant la presentacio  del 

memora ndum, la filo loga i presidenta d’Atenea, Anna M. Velaz, es va encarregar 

d’esbossar la figura de Howard Croll, traductor de la novel·la de Maria A ngels 

Anglada El violí d’Auschwitz a l’angle s. D’altra banda, el filo leg Lluí s Bosch Sa nchez 

va llegir la confere ncia «Seguint les passes de Howard Croll», inclosa en el 

memora ndum. 
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2. ITINERARIS LITERARIS 
 
 

Publicació de l’itinerari literari Maria Àngels Anglada a Barcelona 

 

Aquest 2021 s’ha publicat el nu mero 24 

de la col·leccio  d’itineraris literaris 

autoguiats de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – Carles 

Fages de Climent. Es tracta de l’itinerari 

literari Maria Àngels Anglada a Barcelona, 

elaborat a cura de Maria Nunes, filo loga 

que compta amb una consolidada 

trajecto ria en la confeccio  de rutes 

litera ries. L’itinerari literari Maria Àngels 

Anglada a Barcelona recorre les passes de 

l’escriptora que dona nom a la Ca tedra 

per la capital catalana, tant en un sentit 

biogra fic com tambe  creatiu: Anglada va 

viure durant uns anys a la ciutat i, a me s, 

la seva trajecto ria litera ria esta  vinculada 

a diversos espais culturals de Barcelona. 

Així , doncs, gra cies a la publicacio  de 

l’itinerari Maria Àngels Anglada a 

Barcelona, que ha comptat amb el suport 

de la Institucio  de les Lletres Catalanes, la Ca tedra de Patrimoni Literari pot ampliar 

el radi d’accio  de la tasca que porta a terme en relacio  amb el patrimoni literari i 

tambe  pot ampliar la difusio  de l’obra i el llegat literari de Maria A ngels Anglada.  

 

 

Disseny de l’itinerari literari Els trobadors al «bisbat del Geronès» 

 

L’itinerari literari Els trobadors al «bisbat del Geronès» constituira  el nu mero 25 de 

la col·leccio  d’itineraris literaris que publica regularment la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – Carles Fages de Climent. La seleccio  i traduccio  de 

textos de l’itinerari han anat a cura de la professora de la UdG Miriam Cabre , 

especialitzada en poesia lí rica d’e poca medieval. El volum recullira  els textos de 

diversos trobadors que fan refere ncia a alguns dels espais me s emblema tics de les 

comarques gironines: Peralada, Castello  d’Empu ries, Besalu  i diversos indrets de la 

ciutat de Girona, entre d’altres punts del recorregut. Actualment s’esta  realitzant 

l’u ltima fase de maquetacio , pero  tots els treballs de seleccio , edicio  i revisio  de 

textos ja s’han portat a terme. En consequ e ncia, a començament de 2022 el volum 

estara  disponible a les llibreries. 
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Publicació de la segona edició de l’itinerari literari «Siats de natura d’anguila»: 

Bernat Metge i Barcelona 

 

El nu mero 9 de la col·leccio  d’itineraris literaris 

autoguiats es va publicar l’any 2013 i portava 

per tí tol «Siats de natura d’anguila»: Bernat 

Metge i Barcelona. Els exemplars d’aquest 

itinerari es van exhaurir el passat 2020 i, tenint 

en compte l’e xit del volum i l’increment de 

pu blic interessat en la mate ria, des de la Ca tedra 

de Patrimoni Literari i en col·laboracio  amb el 

Servei de Publicacions de la Universitat de 

Girona, s’ha tirat endavant la publicacio  de la 

segona edicio  de l’itinerari, que ha inclo s una 

actualitzacio  del disseny de les cobertes, per 

adaptar-lo al format actual i fer evident el canvi 

i ampliacio  del nom de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari. 

 

 

Presentació de l’itinerari literari Roses 

Teatre Municipal (Roses) 

10 de març de 2021 

 

L’itinerari literari Roses, nu mero 23 de la col·leccio  d’itineraris literaris autoguiats 

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

es va presentar el passat 10 de març al Teatre Municipal de Roses. L’acte de 

presentacio  va comptar amb la participacio  del regidor de Cultura de l’Ajuntament 

de Roses, E ric Iba n ez; la coordinadora de la col·leccio , Anna Perera; i els curadors 

del volum, Josep Maria 

Barris, Pol Meseguer i 

David Pujol.  

 

La presentacio  de 

l’itinerari literari Roses es 

va incloure en el marc del 

cicle “Març de Paraules” 

que organitza cada any 

l’Ajuntament de Roses. 

L’acte va ser enregistrat i 

es pot recuperar aquí . 

  

https://www.youtube.com/watch?v=AtF0LWP_8v4
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Realització de l'itinerari literari Roses 

14 i 28 de març de 2021  

 

Amb la col·laboracio  de la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria A ngels Anglada – 

Carles Fages de Climent, l’Ajuntament de Roses va organitzar dues visites guiades de 

l’itinerari literari Roses. Aquests dos guiatges es van incloure en el programa del cicle 

“Març de paraules”, activitat litera ria que cada any se celebra a la poblacio . Així , 

durant dos diumenges del mes de març, es va oferir la possibilitat de seguir el 

recorregut que marca l’itinerari literari Roses, publicat per la Ca tedra de Patrimoni 

Literari, de la ma  d’alguns dels textos inclosos al volum. La lectura dels fragments 

literaris es va combinar amb les explicacions complementa ries que en van oferir els 

curadors de l’itinerari, Josep Maria Barris, Pol Meseguer i David Pujol.  

 

 

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

Castelló d’Empúries 

25 d’abril de 2021 

 

L'itinerari Fages de Climent a Castelló d'Empúries e s el 

nu mero 10 de la col·leccio  d'itineraris literaris 

autoguiats de la Ca tedra de Patrimoni Literari Maria 

A ngels Anglada - Carles Fages de Climent de la 

Universitat de Girona. La presentacio  i la seleccio  de 

textos van anar a ca rrec dels filo legs Joan Ferrero s i 

Jordi Pla. En el marc de les activitats programades 

arran de la celebracio  de la diada de Sant Jordi, es va 

organitzar una visita guiada a l’itinerari literari Fages 

de Climent a Castelló d’Empúries. 
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Realització de l'itinerari literari Sant Pere Pescador 

Sant Pere Pescador 

29 de maig i 10 de juliol de 2021 

 

Enguany s’han programat dos guiatges del recorregut de l’itinerari literari Sant Pere 

Pescador, nu mero vint-i-dose  de la col·leccio  d'itineraris literaris autoguiats que 

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

Climent. En tots dos casos, el guiatge va anar a ca rrec de les curadores del volum, 

Rosa Font i M. Dolors Reig. A me s, en les dues ocasions, durant el guiatge del 

recorregut es va comptar amb la col·laboracio  d’algunes persones vinculades al club 

de lectura de la Biblioteca de Sant Pere Pescador, que van llegir alguns dels 

fragments literaris inclosos a l’itinerari. 
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3. CLUBS DE LECTURA 

 

Memòries, d’Aurora Bertrana 

Biblioteca Octavi Viader (Sant Feliu de Guíxols) 

23 d’octubre de 2021 

 

En el marc de les sessions del “Club de lectura feminista” que organitza cada any la 

Biblioteca Octavi Viader de Sant Feliu de Guí xols, es va programar una sessio  

dedicada a comentar les Memòries d’Aurora Bertrana, formades per dos volums 

publicats per la Col·leccio  

Josep Pla de la Diputacio  de 

Girona. La sessio  va anar a 

ca rrec de Maria ngela 

Vilallonga, directora de la 

Ca tedra de Patrimoni 

Literari, que va dinamitzar 

la conversa al voltant del 

llibre de l’escriptora Aurora 

Bertrana. 

 

 

 

Paradisos oceànics, d’Aurora Bertrana 

Biblioteca de Sant Adrià de Besos 

25 de novembre de 2021 

 

En el marc del programa “Cla ssics catalans al vostre club de lectura”, que promouen 

els membres associats a la xarxa Espais Escrits en col·laboracio  amb el Servei de 

Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, va tenir lloc una sessio  dedicada 

comentar el llibre Paradisos 

oceànics, d’Autora Bertrana, a la 

Biblioteca de Sant Adria . La sessio , 

dinamitzada per la filo loga Anna 

Perera, va servir per repassar la 

biografia de Bertrana, comentar 

les caracterí stiques me s rellevants 

del llibre i, alhora, per donar a 

cone ixer la tasca d’estudi i 

divulgacio  que es porta a terme 

des de la Ca tedra de Patrimoni 

Literari Maria A ngels Anglada – 

Carles Fages de Climent.  
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4.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 l’any 2018, Anna Perera, 

personal 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 Literari 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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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.  

 

 

Fundació Prudenci Bertrana 

 

La directora de la Ca tedra de Patrimoni Literari, Maria ngela Vilallonga, va ser 

nomenada, per unanimitat, presidenta de la Fundacio  Prudenci Bertrana el 31 de 

maig de 2021. Atesa la vinculacio  dels autors que donen nom als premis que atorga 

la Fundacio  Bertrana, en el marc dels Premis Literaris de Girona, amb la tasca que 

porta a terme la Ca tedra de Patrimoni 

Literari, entre d’altres unitats de la 

Universitat de Girona, Vilallonga ha mostrat 

en diverses ocasions una ferma voluntat de 

col·laborar amb la UdG. En aquest sentit, ja 

s’han començat a estudiar les vies me s 

adequades per tal d’establir sine rgies 

conjuntes. 
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5. 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·laboració amb el grup de recerca de Patrimoni Literari de la Universitat de 

Girona, ha posat en marxa una secció específicament dedicada als itineraris literaris 

confeccionats per la Càtedra al portal www.patrimoniliterari.cat. Al llarg de l’any 

2021 s’ha incrementat el nombre d’itineraris literaris inclosos al portal. Així doncs, 

l’ampliació portada a terme ofereix als usuaris la possibilitat d’accedir a la versió 

digital de fins a 18 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 i Barcelona  

 Les Closes de Maria Àngels Anglada 

 Sant Pere Pescador 

 Roses 

 

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/itinerari. 

D’aquesta manera, tambe  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
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=22&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=22
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=23&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=23
https://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=24&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=24
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari
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Mapa Literari Català  

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

Fages de Climent i Aurora Bertrana al portal www.mapaliterari.cat. A través 

d’aquest web es poden resseguir els següents espais i itineraris literaris: 

 

Maria Àngels Anglada 

23 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 

 

Fages de Climent 

19 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 

38 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». Aquest itinerari es va confeccio-

nar a partir de diversos fragments dels autors associats a la xarxa Espais Escrits.  

 

  

http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/figueres/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/sota-lobservatori-senillosa/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/estacio/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/placa-major/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/placa-ferrater-mora/maria-angels-anglada
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/carles-fages-de-climent
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/carrer-de-pomaret/carles-fages-de-climent
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/creu-de-terme/carles-fages-de-climent
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/port-de-la-selva/carles-fages-de-climent
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/un-bressol-tres-vegades-genial-casa-fages/carles-fages-de-climent
http://www.mapaliterari.cat/ca/autor/aurora-bertrana
http://www.mapaliterari.cat/ca/espai/aurora-somia-ginebra-i-arriba-a-lestacio-de-cornavin/aurora-bertrana
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Atles literari de les terres de Girona 

 

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

la Universitat de Girona manté activa 

la versió digital de l’Atles literari de les 

terres de Girona. Les dades (mapes i 

punts literaris, biografies d’autors gi-

ronins, etc.) que s’allotgen al portal 

www.atlesliterari.cat parteixen de les 

informacions recollides en l’obra de 

gran format (dos volums) que l’any 

2003 va publicar la Diputació de Gi-

rona. L’obra va ser coordinada per 

Narcís-Jordi Aragó i Mariàngela Vila-

llonga.  

 

 

Xarxes socials  

 

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

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

Twitter i Instagram. 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 (gestionat en 

col·laboració amb la Càtedra de Patrimoni Literari). 

 

  

http://www.ddgi.cat/atlesWeb/faces/index.jsp
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6. RELACIONS INTERNES I EXTERNES 
 
 
8 de febrer de 2021. Reunio  amb la cap del Servei de Publicacions de la Universitat 

de Girona.  

 

10 de febrer de 2021. Visita a la Biblioteca Carles Fages de Climent de Figueres. 

 

15 de febrer de 2021. Reunio  telema tica de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa 

del Patrimoni Literari Catala . 

 

1 de març de 2021. Participacio  a l’assemblea general de socis (telema tica) d’Espais 

Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Catala . 

 

2 de març de 2021. Reunio  amb la cap del Servei de Publicacions de la Universitat 

de Girona. 

 

4 de març de 2021. Reunio  telema tica amb el director de la Institucio  de les Lletres 

Catalanes sobre les lí nies d’ajuts. 

 

11 de març de 2021. Assiste ncia telema tica a la sessio  «Patrimoni digital, turisme 

virtual?» del cicle “Noves Mirades en Turisme i Patrimoni” de la Universitat de 

Girona. 

 

24 de març de 2021. Reunio  telema tica de la Comissio  “Reconeixement nacional i 

internacional dels autors i la literatura catalana” del Consell Nacional de la Lectura. 

 

12 d’abril de 2021. Reunio  telema tica de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa 

del Patrimoni Literari Catala . 

 

13 d’abril de 2021. Participacio  a la lectura de la novel·la Mirall trencat en el marc 

de l’acte “A l’IEC llegim Rodoreda”. 

 

15 d’abril de 2021. Assiste ncia telema tica a la VI Jornada de Formacio  en Polí tiques 

i Gestio  Cultural: «Les dades, el petroli del segle XXI. Dades i cultura». 

 

26 d’abril de 2021. Reunio  telema tica del Consell Nacional de la Lectura. 

 

30 d’abril de 2021. Assiste ncia telema tica al Simposi Internacional «Literatura & 

Turismo: museificaça o e comunicaça o dos lugares dos escritores». 

 

12 de maig de 2021. Reunio  de deliberacio  del Premi de narrativa Maria A ngels 

Anglada. 
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13 de maig de 2021. Reunio  amb l’alcalde de Vilamacolum i la regidora de 

Comunicacio  i Noves Tecnologies de l’Ajuntament de Vilamacolum. 

 

14 de maig de 2021. Assiste ncia telema tica al curs introductori a la recitacio , 

organitzat per Espais Escrits. 

 

20 de maig de 2021. Reunio  amb l’empresa informa tica Blaupí xel sobre el portal 

www.patrimoniliterari.cat 

 

31 de maig de 2021. Nomenament de Maria ngela Vilallonga com a presidenta de la 

Fundacio  Prudenci Bertrana. 

 

1 de juny de 2021. Assiste ncia telema tica al curs sobre drets d’autor, organitzat per 

Espais Escrits. 

 

7 de juny de 2021. Reunio  telema tica de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa 

del Patrimoni Literari Catala . 

 

18 de juny de 2021. Assiste ncia al seminari “Literatura contempora nia i humanitats 

digitals”. Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. 

 

30 de juny de 2021. Participacio  al curs d’estiu virtual “Introduccio  a les 

Humanitats Digitals”, amb una sessio  titulada «Literatura, patrimoni i territori: la 

cartografia digital com a eina d’estudi i de divulgacio ». 

 

27 de setembre de 2021. Reunio  de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del 

Patrimoni Literari Catala . Museu d’Histo ria de Barcelona. 

 

27 de setembre de 2021. Reunio  amb l’equip de l’editorial L’Avenç sobre la 

publicacio  del llibre «Això no és Barcelona». Visions catalanes de Nova York. 

 

8 de novembre de 2021. Assistència a la jornada tècnica d’Espais Escrits “Experi-

ències de difusió del patrimoni literari”. Museu d’Art Modern, Tarragona. 

 

19 de novembre de 2021. Assistència a la jornada “Tecnologia x Patrimoni: soluci-

ons innovadores per a la conservació del Patrimoni Cultural i Natural”. Parc Científic 

i Tecnològic de la Universitat de Girona. 

 

20 de desembre de 2021. Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits, Xarxa del 

Patrimoni Literari Català. Museu d’Història de Barcelona. 

http://www.patrimoniliterari.cat/
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