
II Simposi Internacional Joan Vinyoli
Del 18 al 20 de desembre de 2014 - Santa Coloma de Farners (Selva)

La literatura catalana celebra enguany el centenari del naixement del poeta barceloní Joan Vinyoli. El poeta va ser un enamorat de Santa Coloma de
Farners, poble on va estiuejar durant la seva infància, que sovint apareix als seus poemes i que de�nia com “el lloc on va descobrir el món i els seus
matisos”. De formació autodidacta, Vinyoli va plasmar en els seus textos un sentit de la sensibilitat i un existencialisme que bevien directament del
romanticisme alemany, agafant com a model escriptors com Rilke.

En el marc de l'Any Vinyoli, l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners, juntament amb la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània, han
organitzat el II Simposi Internacional Joan Vinyoli, unes jornades que se celebren 10 anys després de la primera edició del simposi, l'any 2004, i que
pretenen iniciar un estudi sistemàtic del poeta i abordar la seva obra des de tots els punts de vista possibles tot incidint en els orígens de la seva
vocació literària. El programa del certamen inclou ponències i taules rodones sobre l'obra del poeta i la importància del valor patrimonial del Fons
Vinyoli, així com rutes literàries pels llocs que van inspirar el poeta. A més, durant els dies del Simposi es podrà veure l'exposició 'El "Domini Màgic"
de Joan Vinyoli' al vestíbul de l'Auditori.

Per a la inscripció al Congrés cal anar a la pàgina web de la Càtedra Joan Vinyoli de la Universitat de Girona, omplir la butlleta d'inscripció i fer-la
arribar a catedravinyoli@udg.edu.

Preu: 45 € (20 € per a estudiants i jubilats)
Més informació
Programa del II Simposi Joan Vinyoli i butlleta d'inscripció

PDF del II Simposi Internacional Joan Vinyoli

Auditori i Casa de la Paraula
Santa Coloma de Farners (Selva)

Sobre l'activitat

Joan Vinyoli a Santa Coloma de Farners

http://www.udg.edu/catedres/JoanVinyoli/Inici/tabid/22292/language/ca-ES/Default.aspx
http://www.vinyoli.cat/comunicacio/noticies-resum-de-noticies-any-vinyoli/noticies/item/ii-simposi-internacional-joan-vinyoli
https://www.descobrir.cat/client/clients/sapiens/docs_import/PROGRAMA_II_SIMPOSI_INTERNACIONAL_JOAN_VINYOLI.pdf
https://services.ad-lante.com/ed62/wcrm/nsuscripcions/plantillas/subalta_suscripgen_new.aspx?periodo=14&idobra=1&tventa=Revista&cmcodv=DESC5014&cmtico=B&origen=article

