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1. Presentació 

 
La Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de la Universitat de Girona va ser 

creada l’any 2013 a proposta de l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Els seus 

objectius fonamentals són col·laborar amb l’Ajuntament de Santa Coloma per tal de 

conservar i dinamitzar el llegat de Joan Vinyoli, arran de la cessió que els fills del 

poeta van confiar a la població colomenca. El llegat inclou el fons documental de 

Vinyoli, la seva biblioteca, alguns objectes personals i part del mobiliari de casa 

seva. En definitiva, un patrimoni de gran valor per a l’estudi de l’obra del poeta en 

el context cultural i intel·lectual que va emmarcar la seva biografia personal. 

 

Dins del marc museístic de la Casa de la Paraula, un equipament municipal destinat 

a promoure i dinamitzar la vida cultural de Santa Coloma de Farners, es va crear 

l’Espai Vinyoli amb la intenció de conservar unitàriament el llegat del poeta. En 

aquest sentit, la Càtedra Joan Vinyoli col·labora estretament amb la Casa de la 

Paraula per tal de fomentar l’estudi, la interpretació i la divulgació de l’obra de 

Vinyoli, així com altres poetes amb qui es va relacionar (Salvador Espriu, Carles 

Riba, J.V. Foix, Tomàs Garcés, Marià Manent, Rosa Leveroni, Miquel Martí i Pol o 

Feliu Formosa, entre d’altres). D’aquesta manera, es pretén promoure la formació 

d’investigadors sobre l’obra de Joan Vinyoli i sobre la poesia catalana dels segles 

XX i XXI. Per aquest motiu, la Càtedra Joan Vinyoli s’encarrega d’organitzar 

periòdicament jornades d’estudi, conferències i col·loquis d’abast internacional 

sobre la figura i l’obra de Vinyoli i sobre el context literari europeu en què cal 

inscriure’l. 

 

En definitiva, la col·laboració entre la Càtedra Joan Vinyoli i l’Ajuntament de Santa 

Coloma de Farners garanteix una divulgació fiable de la figura del poeta i, alhora, 

preserva la memòria del llegat de Vinyoli, lligat profundament a la capital de la 

Selva, que es consolida d’aquesta manera com a centre de referència en la xarxa del 

patrimoni literari català. 
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2. Activitats realitzades 

 

Ex-libris. II Jornada de literatura catalana i batxillerat 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

1 de febrer de 2019 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània va col·laborar en l’organització 

d’Ex-libirs. II Jornada de literatura catalana i batxillerat. Aquesta iniciativa, 

impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Institut de 

Ciències de l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona pretén fomentar 

l’acostament dels docents i estudiants de Batxillerat a la literatura catalana a través 

d’una jornada que es desenvolupa en l’entorn universitari. 

 

En la segona edició d’Ex-libris, la Càtedra Joan Vinyoli va programar un taller 

poètic sobre el llibre El cor quiet de Josep Carner, una de les lectures prescriptives 

de la matèria “Literatura catalana” que s’imparteix en el batxillerat humanísitc. 

L’encarregat d’impartir el taller va ser el professor Lluís Bosch, que ja ha 

col·laborat amb la Càtedra Vinyoli en altres ocasions. El taller permetia a l’alumnat 

conèixer els elements més rellevants de l’obra de Carner i, a partir d’un model de 

referència extret d’El cor quiet, composar el seu propi poema. D’aquesta manera, 

l’acostament cap a la poesia es realitzava mitjançant l’acció creativa. 

 

D’altra banda, la directora de la Càtedra Joan Vinyoli, Margarida Casacuberta, 

també va participar en la segona edició d’Ex-libris. Casacuberta va ser 

l’encarregada d’impartir la conferència inaugural de la jornada, que va tractar 

sobre Solitud i Aigües encantades, dues de les obres que també formen part de les 

lectures obligatòries en la matèria de “Literatura catalana”. 
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Conversa «Què ens diuen les biblioteques dels poetes? Brossa i Vinyoli» 

Biblioteca Barri Vell de la Universitat de Girona 

27 de febrer de 2019 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània de la Universitat de Girona ha 

participat en diversos actes emmarcats en la 

commemoració de l’Any Joan Brossa, que s’ha 

celebrat al llarg de l’any 2019 amb motiu del 

centenari del naixement del poeta. La 

iniciativa va sorgir arran de la voluntat de la 

Càtedra Vinyoli de fer-se present i establir 

sinergies amb institucions que tenen com a 

objectiu primordial l’estudi i la divulgació de 

la poesia catalana contemporània.  

 

En aquest sentit, el primer acte que des de la 

Càtedra Joan Vinyoli es va organitzar arran de 

la celebració de l’Any Brossa va ser la 

conversa «Què ens diuen les biblioteques dels poetes?» que mirava de posar en 

relació les biblioteques personals de Joan Brossa i Joan Vinyoli, així com posar de 

relleu la importància que tenen les biblioteques dels autors per tal d’estudiar i 

conèixer amb profunditat les seves pròpies obres. La conversa va ser conduïda per 

Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra Joan Vinyoli, i va comptar amb la 

participació de Glòria Bordons, membre de la Fundació Joan Brossa, i Pep Solà, 

professor, biògraf de Joan Vinyoli i col·laborador de la Càtedra. 

 

Així mateix, l’activitat va 

comptar amb el suport de 

la Biblioteca Barri Vell de 

la Universitat de Girona, 

espai que també custodia 

els fons documentals de 

diversos autors i poetes. 

 

  



5 
 
 

Presentació del llibre Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la 

España contemporánea 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

14 de març de 2019  

 

La presentació del llibre Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la España 

contemporània, va anar a càrrec dels coordinadors, Joaquim M. Puigverd i Narcís 

Figueras, i de la directora de la Càtedra Joan Vinyoli, Margarida Casacuberta. 

 

Balnearios, veraneo, literatura. Agua y salud en la 

España contemporánea és un volum col·lectiu en què 

hi ha participat la mateixa Casacuberta i diversos 

col·laboradors de la Càtedra Joan Vinyoli, com són 

Narcís Figueras i Pep Solà. Alguns dels articles 

inclosos repassen la relació entre els balnearis i la 

creació literària, ja sigui a nivell estatal, català o 

local. En aquest sentit, cal destacar les aportacions de Figueras i Solà, que s’ocupen 

d’analitzar la presència del paisatge selvatà i de les Guilleries en l’obra poètica de 

Joan Vinyoli, autor que compta amb una secció pròpia dins el volum. 

 

 

El pedestal són les sabates. Homenatge a Joan Brossa 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

29 de març de 2019 

 

El Departament de Filologia i Comunicació de la Universitat de Girona va impulsar 

un homenatge a Joan Brossa que va comptar també amb la participació de la 

Càtedra Joan Vinyoli. La jornada va començar amb una conferència de Manuel 

Guerrero, comissari de l’Any Brossa, que 

portava per títol «Joan Brossa, sense perruca ni 

barret. Qui diu foc, diu flama!». Seguidament, 

va ser el torn del poeta Vicenç Altaió, president 

de la Fundació Joan Brossa, que va parlar sobre 

les relacions entre Joan Brossa i Joan Miró.  

 

La jornada va continuar a la tarda amb la 

projecció de la pel·lícula de Pere Portabella No 

compteu amb els dits (1967), que va comptar 

amb la col·laboració de Joan Brossa. Portabella 

va explicar algunes curiositats sobre la 

pel·lícula en un diàleg conduït pel Degà de la 

Facultat de Lletres, Àngel Quintana. 
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Inauguració de l’exposició «A escena. Personatges brossians» 

Casa de la Paraula (Santa Coloma de Farners) 

29 de març de 2019 

 

En el marc de les 

activitats prèvies a la 

sisena edició del 

Festival Domini Màgic 

de poesia, el divendres 

29 de març de 2019 es 

va inaugurar l’exposició 

«A escena. Personatges 

brossians» a la Casa de 

la Paraula de Santa 

Coloma de Farners. La 

inauguració va anar a càrrec de l’alcalde de la població, Joan Martí; del president de 

la Fundació Brossa, Vicenç Altaió; i del comissari de l’Any Brossa, Manuel Guerrero. 

L’exposició «A escena. Personatges brossians», comissariada per Glòria Bordons i 

Judith Barnés, es va poder visitar a la Casa de la Paraula fins el 4 de maig de 2019. 

 

La inauguració es va complementar amb un acte paral·lel, que també es va realitzar 

a la Casa de la Paraula: la presentació de l’edició facsímil d’un poema inèdit de Joan 

Brossa, “Els frens de l’euga” que inclou també una carpeta il·lustrada per Modest 

Cuixart. L’acte de presentació va incloure un comentari del poema i també una 

lectura performàtica, en la què van participar-hi Marc Cuixart, Lluís Permanyer, 

Vicenç Altaió i Jordi Coca. 
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Xerrada «El projecte de Connexió Papyrus: espai de redistribució de llibres 

usats» 

Llibreria efímera (Santa Coloma de Farners) 

26 de març de 2019 

 

Una de les novetats més destacades de la sisena edició del Festival Domini Màgic 

de poesia, va ser l’obertura d’una llibreria efímera durant les dues setmanes 

prèvies al Festival. Aquesta iniciativa va comptar amb la col·laboració de la 

Llibreria 22 de Girona i de la Llibreria Papyrus de Celrà, que van cedir una part del 

seu fons editorial durant els dies d’obertura de la llibreria efímera de Santa Coloma 

de Farners.  

 

En aquest espai, a banda de trobar a 

disposició llibres a la venda, els beneficis 

dels quals anaven íntegrament a les 

llibreries editorials que havien cedit el 

seus fons, s’hi van programar un conjunt 

d’activitats per tal de dinamitzar la 

llibreria efímera, que va ser atesa en el 

seu horari d’obertura per voluntaris. 

 

Així, el dimarts 26 de març va tenir lloc la xerrada «El projecte de Connexió 

Papyrus: espai de redistribució de llibres usats», a càrrec de Jordi Artigal, que va 

exposar els beneficis de donar una segona vida als llibres de segona mà, apostant 

pel reaprofitament i la redistribució col·laborativa.  

 

 

Presentació del llibre Melcior Font: guerriller cultural 

Llibreria efímera (Santa Coloma de Farners) 

30 de març de 2019 

 

Una altra de les activitats que es va 

programar a la llibreria efímera durant els 

dies previs a la celebració del Festival 

Domini Màgic de poesia va ser la presentació 

del llibre Melcior Font: guerriller cultural, de 

Pau Vinyes. La presentació, a la qual va 

assistir-hi un nombrós públic que omplia la 

sala, va anar a càrrec de l’historiador Rubén 

Doll-Petit i del mateix autor.   
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Presentació de números monogràfics de la revista Reduccions 

Llibreria efímera (Santa Coloma de Farners) 

3 d’abril de 2019 

 

En el marc de les activitats prèvies al Festival Domini Màgic, també es va celebrar 

un acte de presentació dels dos últims números de la revista Reduccions. Es tracta 

dels monogràfics dedicats a Lluís Solà i Quima Jaume, dos poetes que comparteixen 

amb Joan Vinyoli un seguit d’influències i referències que els situa en una mateixa 

òrbita poètica.  

 

En aquesta presentació van participar-hi Francesc Codina, professor de la 

Universitat de Vic i actual director de la revista; Jaume Coll Mariné, poeta i membre 

del consell de redacció de Reduccions; i el mateix poeta Lluís Solà, un dels membres 

fundadors de la revista Reduccions l’any 1977.  

 

L’acte va servir per repassar les vinculacions entre Quima Jaume i Lluís Solà amb 

Joan Vinyoli i, alhora, es va poder donar a conèixer la tasca de divulgació de la 

poesia que es porta a terme des de la revista. En aquest sentit, les sinèrgies 

establertes entre els responsables de la revista i la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània de la Universitat de Girona fa preveure el manteniment de la 

col·laboració en altres activitats i iniciatives futures. 
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VI Festival Domini Màgic  

Santa Coloma de Farners  

5, 6 i 7 d’abril de 2019 

 

La sisena edició del Festival Domini Màgic de 

poesia va aplegar diversos actes que tenien com 

a protagonista la paraula poètica, dita i cantada. 

Així es pretenia consolidar Santa Coloma de 

Farners com un lloc privilegiat d’irradiació 

poètica. Com cada edició, la Casa de la Paraula i 

diversos indrets de l’entorn de Santa Coloma 

van ser els espais que van acollir els versos de 

poetes vinguts d’arreu del país.  

 

Divendres 5 d’abril 

 10.15h. Auditori municipal. Funció de teatre “Embrossa’t”, per a escoles. 

 10.30h. Casa de la Paraula. Taller poètic sobre El cor quiet de Josep Carner, a 

càrrec de Lluís Bosch. 

 18.00h. Casa de la Paraula. Inauguració de la VI edició del Festival Domini 

Màgic de poesia, amb Joan Martí; alcalde de Santa Coloma de Farners; Sílvia 

Llach, Vicerectora de Territori i Compromís Social de la UdG; i Anna Perera, 

comissària del festival. 

 18.30h. Casa de la Paraula. Taula rodona “La poesia sobreviu”, amb Ester 

Andorrà, Jordi Cornudella i Guillem Terribas. 

 20h. Casa de la Paraula. Espectacle poètic “Núria Candela diu Joan Brossa”. 

 

Dissabte 6 d’abril 

 10h. Parc de Sant Salvador. Itinerari poètic Joan Vinyoli, a càrrec de Carme 

Sansa. 

 13.15h. Auditori municipal. Espectacle Poematemàgia, a càrrec de Sergio 

Belmonte. 

 17h. Casa de la Paraula. Visita guiada a l’exposició “Una immersió pictòrica 

inspirada en l’obra poètica de Joan Margarit”, a càrrec de Sergi Marcos. 

 17.30h. Casa de la Paraula. Visita guiada a l’Espai Vinyoli, a càrrec de Pep Solà. 

 18h. Casa de la Paraula. Recital a tres veus, amb la participació de Teresa 

Pascual, Mireia Calafell i Jaume Coll Mariné, que diran els seus poemes. 

 21.30h, Auditori municipal. Concert de Roger Mas presentant el disc Parnàs. 

 

Diumenge 7 d’abril 

 10 h. Parc de Sant Salvador. Recital “I la natura em crida”, amb Jordi Llavina.  

 12 h. La Vermuteria. Poetry slam de Santa Coloma de Farners, conduïda per 

Ramon Bartrina. 



10 
 
 

Conferència «Vent d’aram: temes i elements de la poesia de Joan Vinyoli» 

Instituts d’Educació Secundària de les comarques gironines 

2018/2019 

 

Per quart any consecutiu, la Càtedra Joan Vinyoli va col·laborar amb l’Institut de 

Llengua i Cultura Catalanes de la UdG en l’organització del programa “Llengua i 

Literatura catalanes a Batxillerat”. La programació pel curs 2018-2019 va incloure 

una conferència sobre el llibre Vent d'aram de Joan Vinyoli, una de les lectures 

prescriptives de la matèria "Literatura catalana" en la modalitat de Batxillerat 

humanístic. La conferència es va dissenyar específicament per a les necessitats dels 

estudiants de batxillerat: en primer lloc, oferia una contextualització de la figura 

del poeta en el marc literari corresponent i també explicava les principals claus de 

lectura de Vent d’aram de Vinyoli.  Així mateix, durant la xerrava s'analitzaven 

alguns dels elements simbòlics més destacats 

de la poètica vinyoliana a través de l’exposició 

de materials i continguts complementaris a la 

lectura del llibre.  

 

La conferència «Vent d'aram: temes i elements 

de la poesia de Joan Vinyoli», a càrrec de 

Miquel Martín i d’Anna Perera, es va impartir 

en els 18 centres d’educació secundària de les 

comarques gironines següents: 

 

 18/01/2019 - Institut Frederic Martí Carreras de Palafrugell 

 18/02/2019 - Institut Santiago Sobrequés de Girona 

 18/02/2019 - Institut de Cassà de la Selva 

 25/02/2019 - Institut Abat Oliva de Ripoll 

 26/02/2019 - Institut de La Jonquera 

 01/03/2019 - Institut Olivar Gran de Figueres 

 07/03/2019 - Institut Font del Ferro de Palafolls 

 07/03/2019 - Institut de Tossa de Mar 

 08/03/2019 - Institut Jaume Vicens Vives de Girona 

 14/03/2019 - Institut Montilivi de Girona 

 20/03/2019 - Institut de Santa Coloma de Farners 

 20/03/2019 - Institut de Llançà 

 20/03/2019 – Institut Cendrassos de Figueres 

 26/03/2019 - Institut Salvador Espriu de Salt 

 26/03/2019 - Institut Vallvera de Salt 

 28/03/2019 - Institut Illa de Rodes de Roses 

 26/04/2019 - Institut Pla de l’Estany de Banyoles 

 26/04/2019 – Institut La Garrotxa d’Olot  
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Cicle “Del poema a la cançó”: Ovidi Montllor i Quico Pi de la Serra 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

20 de maig de 2019 

 

La Càtedra Joan Vinyoli, en 

col·laboració amb l’Escola 

Municipal d’Humanitats del Centre 

Cultural La Mercè de Girona, va 

organitzar una sessió del cicle “Del 

poema a la cançó” dedicada a l’obra 

poètica d’Ovidi Montllor. La sessió 

va consistir en un diàleg entre 

Quico Pi de la Serra, guitarrista i 

cantautor, que va musicar algunes 

composicions del poeta alcoià, i 

Margarida Casacuberta, directora 

de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània de la Universitat de 

Girona. Durant l’acte, a més, Pi de la 

Serra va interpretar en format 

acústic algunes de les versions de 

l’obra d’Ovidi Montllor. 

 

“Del poema a la cançó” és un cicle de poesia i música que té la intenció de divulgar 

l’obra d’alguns poetes catalans contemporanis entre el públic no especialitzat i, 

alhora, donar a conèixer el procés creatiu que segueixen els cantautors a l’hora 

d’acostar-se a l’obra literària dels poetes per tal de realitzar-ne les musicacions.  
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Curs d’estiu «La poesia a ESO i batxillerat: llegir, escriure i dir» 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

1, 2, 3 i 4 de juliol de 2019 

 

 La Càtedra Joan Vinyoli, en col·laboració amb l'ICE Josep Pallach de la Universitat 

de Girona, va organitzar el curs de formació de professorat «La poesia a educació 

secundària i batxillerat: llegir, escriure i dir». La seva finalitat era fomentar els 

coneixements sobre poesia contemporània entre els professionals de l’educació 

obligatòria i postobligatòria a través de tres eixos fonamentals: la comprensió 

lectora, l’escriptura i la dicció poètiques.  

 

Així doncs, l’objectiu principal del curs era apropar el llenguatge poètic als docents 

per tal que poguessin conèixer el funcionament intern de la poesia i les seves 

formes de transmissió. La metodologia del curs va incloure aspectes teòrics però 

també tallers eminentment 

pràctics. Amb aquest plantejament 

es pretenia promoure el gust per la 

lectura i un major domini de 

l’escriptura i de la dicció poètica 

per tal de potenciar l’aspecte 

creatiu i comunicatiu del gènere 

poètic. Així mateix, també es 

pretenia assolir l’adquisició de 

recursos i habilitats per a la 

docència en l’ensenyament 

secundari obligatori i al batxillerat. 

 

PROGRAMA 

Dilluns 1 de juliol 

 10.00 – 11.30h: «Llegir l’Antologia de poesia catalana (contemporània)», a 

càrrec d’Anna Perera Roura. 

 12.00 – 14.00h: Taller d’escriptura poètica, a càrrec de Roger Vilà Padró. 

Dimarts 2 de juliol 

 10.00 – 11.30h: «Llegir Joan Brossa en el centenari del seu naixement», a càrrec 

de Glòria Bordons. 

 12.00 – 14.00h: Taller de dicció poètica, a càrrec de Marta Montiel. 

Dimecres 3 de juliol 

 10.00 – 11.30h: «Llegir El cor quiet de Josep Carner», a càrrec de Lluís Bosch. 

 12.00 – 14.00h: Taller de glosa, a càrrec de Rosa Maria Llauró. 

Dijous 4 de juliol 

 10.00 – 11.30h: «Llegir Joan Vinyoli», a càrrec de Miquel Martín. 

 12.00 – 14.00h: Taller de rimes urbanes, a càrrec del col·lectiu Versembrant. 
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Cicle “Paraules Nocturnes” 

Santa Coloma de Farners 

5, 12, 19 i 26 de juliol de 2019 

 

El Festival Paraules Nocturnes, organitzat per Òmnium Cultural, en col·laboració 

amb l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i la Càtedra Joan Vinyoli, va arribar 

a la seva catorzena edició el juliol de 2019. El tret de sortida a la programació del 

festival el va donar Enric Sòria, que va oferir un recital d’alguns dels millor poemes 

de la seva extensa trajectòria poètica. 

 

La segona actuació programada 

va ser la de l’espectacle “Una 

potència estrangera”, que va 

tenir lloc al pati de la Casa de la 

Paraula. L’espectacle poètico-

musical va anar a càrrec del 

reconegut poeta Josep Pedrals i 

del músic, compositor i actor 

Carles Pedragosa. El duet va 

oferir un conjunt de poemes 

d’autors diversos que tenien en 

comú un ritme trepidant que es 

complementava perfectament amb la sonoritat generada pels dos artistes. El 

nombrós públic, que va omplir l’aforament de l’espai, va quedar ben satisfet de 

l’acostament rítmic a la poesia que van oferir els dos protagonistes de la jornada. 

 

L’edició 2019 del cicle Paraules Nocturnes 

va continuar la seva programació amb un 

concert de jazz, a càrrec de Laia Masdeu 

Quartet, que es va poder veure el 19 de juliol 

a la Casa de la Paraula. I va tancar la 

programació dues peces teatrals:  "Cuando a 

casa llamas", a càrrec de Raúl Lorenzo i Nora 

Baylach, i "Descregut desconegut", un 

espectacle de dansa basat en una selecció de 

poemes de l'autor vallesà Oriol Prat 

Altimira.  
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Taula rodona «Vinyoli i Brossa: emergir la mirada» 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

21 d’octubre de 2019 

 

La taula rodona «Vinyoli - Brossa: 

emergir la mirada», es va organitzar 

amb l’objectiu que joves poetes en 

llengua catalana posessin al descobert 

les relacions entre Vinyoli i Brossa. 

Així doncs, l’activitat es va emmarcar 

en els actes de commemoració de l’Any 

Brossa, que al llarg de 2019 

commemora el centenari del 

naixement del poeta.  

 

La taula rodona, moderada per Anna 

Perera, va comptar amb la participació 

de quatre poetes emergents en llengua 

catalana: Misael Alerm (La Garriga, 

1990), Núria Armengol (Vic, 1986), 

Gerard Cisneros (Manresa, 1989) i 

Meritxell Nus (Estac, 1985) que van 

exposar les influències que han rebut tant de Brossa com de Vinyoli, posant-los en 

relació i explicant les seves pròpies experiències de lectura, sense desvincular-se 

mai de la seva també condició de creadors.  

 

La taula rodona «Vinyoli – Brossa: 

emergir la mirada», organitzada per 

la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània, es va incloure 

també com a acte d’obertura del 

curs de l’Aula d’Escriptura del 

Centre Cultural La Mercè. Per aquest 

motiu l’activitat va ser presentada 

per Vicens Pagès, com a coordinador 

de l’Aula d’Escriptura, i Margarida 

Casacuberta, directora de la Càtedra 

Joan Vinyoli. 
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II Congrés internacional sobre literatura i corrents territorials: els Jocs 

Florals (1859-1977) 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

5 i 6 de novembre de 2019 

 

La Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània va 

col·laborar en l’organització del II Congrés 

internacional sobre literatura i corrents territorials, 

impulsat pel Grup de Recerca de Literatura 

Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari 

(ILCC-UdG). El congrés es va dedicar a la història 

d’un fenomen cultural de primer ordre com són els 

Jocs Florals i els certàmens literaris dels segles XIX i 

XX.  

 

El propòsit de la trobada era detectar, establir i 

analitzar críticament els elements que van propiciar 

la història de l’evolució dels Jocs Florals i altres 

certàmens literaris en el panorama literari i, 

especialment poètic, en llengua catalana. Així, els 

Jocs Florals durant l’etapa franquista, van esdevenir un acte de resistència cultural 

catalana i, alhora, una possibilitat pels autors que, com Joan Vinyoli, es trobaven en 

el conegut “exili interior”.  

 

Sobre aquests i d’altres temes es va tractar en el Congrés, en el qual van participar-

hi la directora de la Càtedra Joan Vinyoli, Margarida Casacuberta, amb la ponència 

d’obertura «Dels Jocs Florals de Barcelona als Jocs Florals de la llengua catalana: la 

(re)construcció literària de la imatge de la ciutat»; Anna Perera, tècnica de la 

Càtedra, amb la ponència «Buenos Aires i els Jocs Florals: inserció cultural i 

pervivència literari»; Narcís Figueras, col·laborador de la Càtedra, que va oferir la 

ponència «Jocs Florals i 

franquisme: pluralitat, 

apropiacions, interpretacions»; 

i també Natàlia Juan, becària de 

doctorat, que està enllestint 

una tesi sobre l’obra de Joan 

Vinyoli, i va presentar la 

comunicació «”Per a cantar en 

la nit”: Joan Vinyoli i la seva 

relació amb els Jocs Florals».   
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Visita a l'Espai Vinyoli i itinerari poètic 

Santa Coloma de Farners 

23 de novembre de 2019 

 

En el marc de les Jornades Miquel Martí i Pol 

2019, el passat 23 de novembre es va realitzar 

un agermanament entre la Fundació Martí i Pol, 

de Roda de Ter, i la Casa de la Paraula, de Santa 

Coloma de Farners, per tal de posar en relació 

els dos centres literaris i els dos poetes a qui 

representen, Martí i Pol i Joan Vinyoli, per tal 

d’establir vincles i col·laboracions futures. A 

l’acte van participar-hi diversos representants 

institucionals com l’alcalde de Roda de Ter, 

Albert Serra, i el regidor Roger Canadell, per 

part de l’Ajuntament de Roda de Ter. I per 

l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners,  

l’alcaldessa de Santa Coloma de Farners, 

Susagna Riera, i els regidors Mireia Mitjavila i 

Joan Martí. També va assistir-hi la directora de 

la Fundació Martí i Pol, Montse Caralt, i alguns dels familiars del poeta. 

 

L’acte d’agermanament va consistir en una visita guiada a l'Espai Vinyoli, a càrrec 

d’Anna Perera, que també va mostrar alguns documents dels fons Joan Vinyoli de 

l’Arxiu Comarcal de la Selva, com una mostra representativa de les cartes que 

Vinyoli i Martí van intercanviar-se. Finalment, també es va realitzar el guiatge de 

l'itinerari poètic Joan Vinyoli al Parc de Sant Salvador de Santa Coloma de Farners, 

a càrrec de M. Helena Tolosa. 
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Conferències sobre El cor quiet de Josep Carner 

Instituts d’Educació Secundària 

Curs 2019/2020 

 

Per sisè any consecutiu, en una iniciativa 

conjunta entre la Càtedra Joan Vinyoli, la 

Càtedra de Patrimoni Literari, la Càtedra Víctor 

Català i l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes 

de la Universitat de Girona, s’ha organitzat el 

programa “Llengua i Literatura Catalanes a 

Batxillerat” pel curs 2019/2020. Aquest 

programa ofereix un conjunt de conferències 

que van adreçades específicament a estudiants 

de Batxillerat de les comarques gironines. 

L’oferta de conferències d’enguany tracta 

diversos aspectes relacionats amb els 

continguts curriculars de l’alumnat, com és el 

cas del poemari El cor quiet de Josep Carner, 

una de les obres poètiques de lectura obligatòria de l’assignatura “Literatura 

catalana” de la modalitat de batxillerat humanístic.  

 

La conferència s’ha preparat per aprofundir en la lectura i l’estudi del llibre a partir 

dels poemes més representatius. Alhora, la conferència ofereix una visió de conjunt 

de l’obra de Carner a partir de la contextualització del poemari i del poeta. Per tant, 

amb aquesta iniciativa, la Càtedra Vinyoli fomenta l’acostament rigorós a la poesia 

catalana contemporània, dirigint-se especialment al públic jove en edat escolar. 

Així, a banda de la formació impartida a través de les conferències, es dona a 

conèixer als centres de secundària de les comarques gironines la tasca d’estudi i 

divulgació de la poesia que es porta a terme des de la Càtedra Vinyoli. 

 

El conjunt de sessions sol·licitades tindran lloc al llarg del curs 2019-2020, però 

enguany ja s’ha realitzat als següents centres:  

 Institut Vallvera de Salt: 11 novembre  

 Institut Pere Borrell de Puigcerdà: 18 novembre  

 Institut Lluís Domenech i Montaner de Canet de Mar: 25 novembre  

 Institut Mediterrània del Masnou: 25 novembre  

 Institut Cendrassos de Figueres: 2 desembre  

 Institut El Pedró de l'Escala: 2 desembre  

 Institut Abat Oliva de Ripoll: 9 desembre  

 Institut Narcís Monturiol de Figueres: 16 desembre 
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Beca de col·laboració a l’Arxiu Comarcal de la Selva 

Santa Coloma de Farners 

Octubre 2019 – Gener 2020 

 

Amb l’objectiu de completar la catalogació del fons documental Joan Vinyoli que 

custodia l’Arxiu Comarcal de la Selva, amb seu a Santa Coloma de Farners, la 

Càtedra Joan Vinyoli va convocar una beca de col·laboració per a estudiants del 

grau en Llengua i Literatura Catalanes de la Universitat de Girona. La persona 

seleccionada per desenvolupar la beca va ser Georgina Torra, estudiant de tercer 

curs, que a partir del mes d’octubre va començar a treballar en les tasques de 

documentació i catalogació de les darreres incorporacions del fons documental. 

Així mateix, un cop completada aquesta primera fase, la beca de col·laboració 

també preveu la realització d’una segona fase, que inclourà les tasques de revisió 

de la documentació ja catalogada fins el moment. 
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3. Aparició en mitjans 
 

28 de febrer de 2019 

 Ràdio Mataró: «Minuts poètics – Joan Vinyoli» 

 

23 de març de 2019 

 El Punt Avui: «El Domini Màgic creix» 

 

25 de març de 2019 

 Lo Campus Diari: «Universitat de Girona: “El pedestal són les sabates”. 

Homenatge a Joan Brossa»  

 

27 de març de 2019 

 Girona Notícies: «La sisena edició del Festival Domini Màgic de poesia 

enguany se celebra entre el 5 i el 7 d’abril a Santa Coloma de Farners» 

 

1 d’abril de 2019 

 La Selva TV: «El Festival Domini Màgic escalfa motors amb Joan Brossa com a 

protagonista» 

 

5 d’abril de 2019 

 Televisió de Girona: «Festival de poesia Domini Màgic» 

 

8 d’abril de 2019 

 El Punt Avui: «El Domini Màgic s'eixampla» 

 Girona Notícies: «El Festival Domini Màgic de Poesia es consolida i s'obre a 

nous públics en la sisena edició» 

 

12 d’abril de 2019 

 Ràdio Seu: «Conferència a Puigcerdà de l'experta en literatura catalana 

contemporània Mita Casacuberta» 

 

20 d’abril de 2019 

 El Punt Avui: «Joan Vinyoli, el gall salvatge» 

 

30 d’abril de 2019 

 La Lectora: «La poesia que ens fa somiar és la poesia que ens manté vius» 

 

23 de juny de 2019 

 Diari de Girona: «Escriptors a les escoles» 

 

https://www.ivoox.com/2019-02-28-minuts-poetics-joan-vinyoli-audios-mp3_rf_33051420_1.html
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/1-ElDominiMagicCreix.pdf?ver=2019-10-31-121913-140
http://locampusdiari.com/arxius/44206
https://gironanoticies.com/noticia/87753-la-sisena-edicio-del-festival-domini-magic-de-poesia-enguany-se-celebra-entre-el-5-i-el-7-dabril-a-santa-coloma-de-farners.htm
https://www.laselvatv.cat/index.php/noticies/2490-el-festival-domini-magic-escalfa-motors-amb-joan-brossa-com-a-protagonista
https://tvgirona.alacarta.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-05042019
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/3-ElDominiM%C3%A0gics%E2%80%99eixampla.pdf?ver=2019-10-31-121913-153
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/4-ElFestivalDominiMagicDePoesiaEsConsolida.pdf?ver=2019-10-31-121913-123
http://www.radioseu.cat/noticies/conferencia-a-puigcerda-de-lexperta-en-literatura-catalana-contemporania-mita-casacuberta
https://www.elpuntavui.cat/cultura/article/19-cultura/1589463-joan-vinyoli-el-gall-salvatge.html
http://lalectora.cat/2019/04/30/la-poesia-que-ens-fa-somiar-es-la-poesia-que-ens-mante-vius/
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/5-EscriptorsALesEscoles.pdf?ver=2019-10-31-121913-107
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29 de juny de 2019 

 Europa Press: «Torra homenajea al poeta Miquel Martí i Pol: "No deja de ser 

siempre la voz de un pueblo"» 

 

28 de juliol de 2019 

 TV3: «Inèdits – Joan Vinyoli» 

 

25 d'agost de 2019 

 El Punt Avui: «La importància dels Jocs» 

 

1 de setembre de 2019 

 El Punt Avui: «Jocs Florals a Girona» 

 

12 de setembre de 2019 

 Girona Notícies: «El Centre Cultural La Mercè es prepara per al nou curs 2019 

– 2020» 

15 de setembre de 2019 

 El Punt Avui: «La Casa de la Paraula» 

 

21 d’octubre de 2019 

 Anoia Diari: «Joan Vinyoli no perd el temps» 

 

5 de novembre de 2019 

 El Punt Avui: «Els Jocs Florals, a examen a la UdG» 

 

6 de novembre de 2019 

 El Punt Avui: «Un congrés per comprendre els Jocs Florals» 

 Nació Digital: «Miquel Martí i Pol s'ha de donar a conèixer a totes les 

generacions a través de tots els formats i canals» 

https://www.europapress.es/catalunya/noticia-torra-homenajea-poeta-miquel-marti-pol-no-deja-ser-siempre-voz-pueblo-20190629140321.html
https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/inedits/inedits-joan-vinyoli/video/5889570/
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/PATRIMONI%20LITERARI/RECULL%20PREMSA/2019/25.08%20La%20import%C3%A0ncia%20dels%20Jocs.%20El%20Punt%20Avui.pdf?ver=2019-09-17-123327-933
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/PATRIMONI%20LITERARI/RECULL%20PREMSA/2019/Jocs%20Florals%20a%20Girona%20_%20Joan%20Ribas%20_%20Articles%20_%20El%20Punt%20Avui%202.pdf?ver=2019-11-07-132839-593
https://gironanoticies.com/noticia/102212-el-centre-cultural-la-merce-es-prepara-per-al-nou-curs-2019---2020.htm
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/6-LaCasadelaParaula.pdf?ver=2019-10-31-121913-153
https://anoiadiari.cat/espigues-daurades-blat/joan-vinyoli-no-perd-temps/
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/Catedra%20Joan%20Vinyoli/Premsa/2019/7-ElsJocsFloralsAExamen.pdf?ver=2019-11-12-123518-940
https://www.udg.edu/ca/Portals/59/PATRIMONI%20LITERARI/RECULL%20PREMSA/2019/Congr%C3%A9s%20comprendre.pdf?ver=2019-11-07-132839-593
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/61633/miquel/marti/pol/donar/coneixer/totes/generacions/traves/tots/formats/canals
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