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1. ACTIVITATS 

 

VIII Fòrum del Patrimoni Literari: Els anys literaris  

Capella de Santa Clara (Castelló d’Empúries) 

30 de novembre de 2018 

 

Cada edició del Fòrum del Patrimoni Literari versa 

sobre una temàtica relacionada amb un àmbit de 

coneixement diferent. Enguany ens hem aturat en el 

paper dels anys literaris, perquè el 2018 és un dels 

anys més plens de commemoracions. La producció 

de noves edicions, exposicions, recerques compta 

amb la implicació de diversos actors: comissaris, 

hereus, periodistes, editors, llibreters, bibliotecaris, 

etc. Però també hi ha dificultats a l’hora de 

programar i buscar complicitats entre diferents 

sectors. Amb la intenció d’augmentar la lectura, el coneixement i les vendes dels 

escriptors homenatjats, hem preguntat si el suport institucional és suficient, quines 

són les característiques de cada un dels anys literaris, i si hi ha un model en altres 

països que pugui ser útil. També s’ha parlat de la resposta en els instituts de 

secundària, les universitats i en el conjunt de la ciutadania, per tal de fer un balanç 

sobre la situació de la gestió actual dels anys literaris. 

La inauguració del VIII Fòrum del Patrimoni Literari va comptar amb la presència 

de Laura Borràs, consellera de Cultura; Joandomènec Ros, president de l’Institut 

d’Estudis Catalans; Joan-Elies Adell, director de la Institució de les Lletres 

Catalanes; Jaume Feliu, Delegat de Territori i Sostenibilitat de la UdG; Salvi Güell, 

alcalde de Castelló d’Empúries; i Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra de 

Patrimoni Literari. Tot seguit, la consellera Laura Borràs va oferir la lliçó inaugural. 

Després, va tenir lloc la primera taula rodona, 

«L’actualitat dels anys literaris», que va comptar amb 

la participació de Jordi Canet (Any Carles Fages de 

Climent) i Marta Nadal (Any M. Aurèlia Capmany). La 

sessió de la tarda es va iniciar amb la conferència de 

Marta Viñuales «Els anys literaris: una visió des de la 

Gestió Cultural i del Patrimoni», i seguidament es va 

portar a terme la segona taula rodona, que va 

comptar amb la participació de Manuel Guerrero 

(Any Josep Palau i Fabre) i Jordi Llavina (Any Joan 

Vinyoli), moderada per Anna Perera. 

En aquest enllaç trobareu tota la informació.   

https://www.udg.edu/ca/catedres/Patrimoni-Literari/Forum-del-Patrimoni-Literari/VIII-Els-anys-literaris
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Lliçons de la Càtedra: Carme Arenas 

Casa de Cultura (Girona)  

13 de juny de 2018 

 

Les Lliçons de la Càtedra van néixer el 2012, com 

una activitat de la Càtedra de Patrimoni Literari 

Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent, 

amb el propòsit de convidar cada any una 

persona que expliqui la seva experiència 

creadora, docent o investigadora al llarg de la 

seva vida acadèmica o professional. Els 

convidats de les edicions anteriors foren la 

llatinista i professora Dolors Condom (2012), 

l’escriptor i periodista Narcís-Jordi Aragó 

(2013), el poeta i pintor Narcís Comadira 

(2014), el llibreter i agitador cultural Guillem Terribas (2015), l’escriptora i 

periodista Isabel-Clara Simó (2016) i l’escriptor i director de teatre Jordi Coca 

(2017). 

 

Enguany, la convidada va ser Carme Arenas, traductora, escriptora, editora i 

presidenta del PEN català fins a meitat de l’any 2018. Llicenciada en Història de 

l’art i en Filologia Catalana, Arenas ha exercit la docència, la crítica literària, ha 

comissariat exposicions literàries sobre Brossa, Sindreu o Sarsanedas, entre 

d’altres. Arenas ha tingut una dedicació destacada a l’àmbit de l’edició (Edicions 

62, Planeta) i també la traducció (Eco, Svevo, Calvino, Boccaccio). Lluitadora i 

compromesa, en tant que presidenta del PEN català i també de Linguapax 

Internacional, Carme Arenas destaca especialment per la seva activitat en defensa 

de la llibertat d’expressió, els drets lingüístics, i el foment del diàleg intercultural.  

 

La inauguració de les Lliçons de la Càtedra 2018 va comptar amb la participació del 

rector de la Universitat de Girona, Quim Salvi; l’alcalde de Castelló d’Empúries, 

Salvi Güell; i la directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada 

– Carles Fages de Climent, Mariàngela Vilallonga. Seguidament, Carme Arenas va 

oferir dues lliçons al públic assistent. Primera lliçó portava per títol «La 

recuperació cultural als anys 80: 

traducció i edició». Tot seguit, Arenas 

va impartir la segona lliçó, «La 

diplomàcia cultural i la defensa dels 

drets lingüístics».  

 

En aquest enllaç trobareu tota la 

informació i l’enregistrament de les 

sessions. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/Patrimoni-Literari/Llicons-de-la-Catedra/2018-Carme-Arenas
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Simposi Carles Fages de Climent 

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) 

22 de novembre de 2018 

 

En el marc de la celebració de l’Any Carles 

Fages de Climent 2018, en què es 

commemora el cinquantè aniversari de la 

mort de l'escriptor, la Càtedra de 

Patrimoni Literari de la Universitat de 

Girona, juntament amb la Institució de les 

Lletres Catalanes i l'Institut d'Estudis 

Catalans van organitzat aquest simposi 

dedicat a Carles Fages de Climent. 

 

El Simposi Carles Fages de Climent va 

comptar amb la participació de diversos 

estudiosos i experts en l’obra de l’escriptor 

empordanès, que van reflexionar sobre 

diferents aspectes de la seva biografia i, 

especialment, de la seva obra.  

 

Com a clausura de la jornada, es va 

programar la lectura dramatitzada de Les 

bruixes de Llers (1924), a càrrec de l’Aula 

de Teatre de la Universitat de Girona. Es 

tracta d’un espectacle produït per la 

Càtedra de Patrimoni Literari que va 

néixer de la intenció d’acostar l’obra de 

Fages de Climent, en concret el seu primer 

llibre, al conjunt de la societat. 

 

En aquest enllaç podeu consultar tota la 

informació relativa al Simposi. 

 

 

  

https://www.udg.edu/ca/catedres/Patrimoni-Literari/Detall-noticies/eventid/3205
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Simposi Internacional: Prudenci i Aurora Bertrana. Entre dos silencis  

Instituts d'Estudis Catalans (Barcelona) 

23 de març de 2018 

 

Amb motiu de la celebració de l’Any Prudenci i 

Aurora Bertrana al llarg de 2017, el passat 23 

de març de 2018 es va celebrar a l’Institut 

d’Estudis Catalans, el Simposi Internacional 

Prudenci i Aurora Bertrana. Entre dos silencis, 

que va servir d’acte de clausura de les 

activitats de l’Any Bertrana.  

 

El simposi va reunir una dotzena d’experts en 

la vida i l’obra dels dos escriptors, pare i filla, 

que van exposar les seves recerques des de 

diferents perspectives. La sessió del matí es va 

dedicar a Aurora Bertrana i va comptar amb 

les intervencions de Bertrand Lévy, Enric Bou, 

Adriana Bàrcia, Marta Vallverdú, Sílvia Roig, Elisabet Liminyana i Caterina Bonnín. 

A la tarda, la sessió es va dedicar a Prudenci Bertrana, amb la participació de 

Margarida Casacuberta, Judit Pujol, Xavier Pla, Jordi Cornellà i Xavier Sanjuan. El 

Simposi Internacional Prudenci i Aurora Bertrana es va organitzar conjuntament 

per la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis Catalans i la Càtedra de 

Patrimoni Literari de la Universitat de Girona, 

 

En aquest enllaç podeu visualitzar l’enregistrament de les sessions del simposi. 

 

 

Vermut literari dedicat a Carles Fages de Climent 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

23 de maig de 2018 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada – Carles Fages de Ciment, en col·laboració 

amb l’Assemblea d'estudiants FiloCat de la 

Universitat de Girona, va organitzar una nova edició 

del vermut literari, que enguany es va celebrar el 23 

de maig al claustre de la Facultat de Lletres. Amb 

motiu de la celebració oficial de l’Any Carles Fages 

de Climent, els participants van llegir una selecció 

de textos de Fages de Climent, que configuraven un 

recorregut biogràfic a través de la seva obra. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X2X1GIPe_l4&list=PLS0qOndarVVxF7mtrJTG8aH68RtOspheL
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Homenatge a Xavier Carbó Maymí 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

30 de maig de 2018 

 

Amb motiu del cent vint-i-cinquè aniversari del 

naixement de Xavier Carbó i del centenari de la seva 

mort, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent va organitzar el 

passat 30 de maig de 2018 una jornada 

d'homenatge al poeta, filòleg, traductor, etnòleg i 

folklorista Xavier Carbó i Maymí (1893-1918). 

 

Durant la jornada, es va presentar el dossier que la 

revista Llumiguia va preparar sobre l'obra literària 

de Carbó, que compta amb la col·laboració de 

prestigiosos escriptors i estudiosos de la llengua i la 

literatura catalanes. Així mateix, també es va 

presentar la recent reedició del llibre Migjorn, una 

antologia poètica de Xavier Carbó i Maymí, 

publicada per l'Ajuntament de Cassà de la Selva 

l'abril de 2018. 

 

L’acte va comptar amb la participació de Martí Vallès, alcalde de Cassà de la Selva; 

Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís Social; Àngel Quintana, degà de 

la Facultat de Lletres; Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent; Narcís Comadira, poeta i 

pintor; Narcís Figueras, professor de la UOC; Joan Carles Codolà, director de la 

revista Llumiguia; i Xavier Carbó Cañigueral, coordinador familiar del centenari. 

 

En el següent enllaç podeu visualitzar l’enregistrament de l’acte d’homenatge.  

 

  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5176?_ga=2.124801421.603827671.1540891272-359638632.1538642377
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Taula rodona: Fages de Climent i Salvador Dalí 

Capella de Santa Clara (Castelló d’Empúries) 

19 de maig de 2018 

 

El 19 de maig es va celebrar, a la Capella de Santa Clara 

de Castelló d’Empúries, una taula rodona sobre Carles 

Fages de Climent i Salvador Dalí. L’activitat s’emmarca 

en el cicle “Fages de Climent i els seus contemporanis,” 

que s’ha estat portant a terme en els últims anys. La 

intenció era posar en relació l’obra i el llegat literari de 

Fages de Climent amb altres autors afins.  

 

En la taula rodona hi van participar Josep Playà-Maset, Mariona Seguranyes i 

Sebastià Roig, que també va actuar com a moderador. Tots ells es poden considerar 

experts en l’obra de Fages de Climent i en la de Dalí. En aquest sentit, l’acte va 

servir per difondre l’obra i la figura de Carles Fages de Climent, en relació al pintor 

Salvador Dalí, amb qui a més de companys de generació també eren íntims amics. 

El cicle “Fages de Climent i els seus contemporanis” serveix per acostar al públic 

general les característiques compartides per cada un dels autors i situar-los en un 

determinat context històric d’una manera divulgativa i amena. 

 

 

Taula rodona: Carles Fages de Climent: vigència i influència 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

26 de setembre de 2018 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, 

amb la col·laboració de l’Escola Municipal d'Humanitats, va organitzar la taula 

rodona «Carles Fages de Climent: vigència i influència». L’activitat es va realitzar 

amb la voluntat de plantejar la 

influència que ha tingut Fages de 

Climent en l'obra d'alguns 

escriptors actuals partint de les 

seves pròpies experiències en 

tant que creadors i lectors.  

 

La taula rodona va comptar amb 

la participació dels escriptors 

Mercè Cuartiella i Sebastià Roig, 

que van estar moderats per 

Mariàngela Vilallonga, directora 

de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de 

Climent. En el següent enllaç trobareu l’enregistrament de la taula rodona. 

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5343
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Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans 

Capella de Santa Clara (Castelló d'Empúries) 

13 i 14 d’abril de 2018 

 

Des de 1990, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en exercici de la 

funció que té encomanada d’acadèmia de la llengua, visita periòdicament indrets 

diversos de la geografia lingüística del català, tot perseguint un doble objectiu: 

donar a conèixer el seu treball regular als diversos actors del territori i, al mateix 

temps, informar-se de l’estat del català i dels anhels, percepcions i reivindicacions 

de la gent del país. 

 

Les jornades d’enguany es van 

realitzar a Castelló d’Empúries amb 

motiu de l’Any Carles Fages de Climent 

i van comptar amb la col·laboració de 

la Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada – Carles Fages de 

Climent. En aquestes jornades es va 

reflexionar sobre l’evolució del mite 

literari de l’Empordà, sobre la 

importància dels indrets en la 

geografia literària dels escriptors i 

sobre la fixació de la llengua catalana. 

A banda de Fages de Climent, també es 

va recordar Modest Prats, nascut a 

Castelló d’Empúries, i Maria Àngels 

Anglada, que va fer de l’Empordà la 

seva terra d’adopció. 

 

La presentació de les jornades va córrer a càrrec de Salvi Güell, alcalde de Castelló 

d’Empúries, i Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC. En la 

primera sessió, es va comptar amb la participació de Miriam Cabré, Sadurní Martí i 

Francesc Montero. Seguidament, Margarida Casacuberta va moderar una taula 

rodona amb Vicenç Pagès i Adrià Pujol com a participants. La segona jornada va 

comptar amb les intervencions de Francesc Feliu, Narcís Comadira, Joan Vallès, 

Isidor Marí i Josep Maria Nadal. Així mateix, la Càtedra de Patrimoni Literari va 

col·laborar en l’organització de les jornades amb la programació de l’itinerari 

literari “Les closes de Maria Àngels Anglada”, que discorre pel parc dels Aiguamolls 

de l’Empordà. 
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Espectacle: Les bruixes de Llers de Carles Fages de Climent 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada – Carles Fages de Climent, amb motiu 

de la celebració de l’Any Fages de Climent, ha 

produït un espectacle que consisteix en la 

lectura dramatitzada del llibre Les bruixes de 

Llers, de Carles Fages de Climent, que ha anat a 

càrrec de l’Aula de Teatre de la UdG. 

 

Les bruixes de Llers és el primer poemari que 

Fages de Climent va publicar, l’any 1924. El 

llibre va comptar amb il·lustracions de Salvador 

Dalí i pòrtic de Ventura Gassol. El conjunt de 

poemes que formen part de Les bruixes de Llers 

està ben vertebrat i conté escenes de gran força, 

que uneixen tradició i emoció a partir d’unes 

imatges poètiques molt atractives. 

 

La lectura dramatitzada de Les bruixes de Llers a càrrec d’Ariadna Brull, Carla 

Ciurana, Mamadou Diallo i Meritxell Torres, la violinista Glòria Vila, dicció de 

Salvador Oliva i direcció de Mercè Mas, ja s’ha pogut programar en diversos espais 

i poblacions. Aquestes són les actuacions realitzades: 

 

 Girona. Capella de Sant Dalmau (Aula Magna de la UdG). 2 de maig de 2018. 

 Castelló d’Empúries. Capella de Santa Clara. 20 d’octubre de 2018. 

 Roses. Castell de la Trinitat. 1 de novembre de 2018.  

 Les Escaules. 10 de novembre de 2018. 

 Llers. 18 de novembre de 2018. 

 Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. 22 de novembre de 2018. 
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Festival LiterNatura 

Vil·la Joana - Casa Verdaguer de la literatura de Barcelona 

21 d’octubre de 2018 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari ha col·laborat amb la 

primera edició de LiterNatura, festival de literatura i 

natura, que es va celebrar entre el 20 i el 21 d'octubre 

a Vil·la Joana - Casa Verdaguer de la literatura de 

Barcelona. La Càtedra de Patrimoni Literari de la UdG 

va col·laborar amb l’organització del festival en la 

programació d’un recital que portava per títol “Jacint 

Verdaguer convida Aurora Bertrana”, en què es va 

combinar la lectura de diversos fragments de les 

obres dels dos escriptors, amb una posada en escena 

en forma de lectura dramatitzada. El recital “Jacint Verdaguer convida Aurora 

Bertrana” va anar a càrrec de la jove companyia de teatre del Centre moral del 

Poblenou i va ser un èxit de públic. 

 

 

Conferències sobre Carles Fages de Climent 

Instituts d’educació secundària de les terres de Girona 

Curs 2018-2019 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari ha col·laborat 

un any més amb l’Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona en la 

programació de conferències relacionades amb 

els continguts que s’imparteixen a la matèria 

de Literatura catalana de Batxillerat.  

 

Enguany, la Càtedra de Patrimoni Literari 

Maria Àngels Anglada – Carles Fages de 

Climent, ha ofert als instituts una conferència 

titulada «Fages de Climent, el poeta de 

l'Empordà», amb motiu de l’Any Fages de 

Climent 2018. La conferència se centra en la 

divulgació entre els estudiants de batxillerat de 

la vida i l’obra de l’escriptor que dóna nom a la 

Càtedra, i ha estat sol·licitada per un total de 

quatre centres de secundària de diverses poblacions de les terres de Girona. Un 

cop finalitzat el període de sol·licituds, les conferències sobre Fages de Climent 

tindran lloc durant el mes de gener de 2019.  
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Atorgament de la Beca Narcís-Jordi Aragó 

Fundació Valvi (Girona) 

19 d’abril de 2018 

 

En el marc de la concessió de les Beques Valvi 

del curs 2017-2018, també es va fer entrega de 

la Beca Narcís-Jordi Aragó, una iniciativa sorgida  

conjuntament entre la Fundació Valvi i la Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada – Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona. Els objectius 

del treball resultant d’aquesta beca, que va guanyar Anna Perera, són oferir, en 

primer lloc, un informe sobre els materials que formen el llegat d’Aragó, valorar 

quin pot ser el segon volum i, finalment, preparar-lo per a la seva publicació a la 

“Col·lecció Narcís-Jordi Aragó” de la Biblioteca Valvi. La beca té una durada de dos 

anys i serà tutelada per la directora de la Càtedra de Patrimoni Literari, Mariàngela 

Vilallonga. 

 

 

Roda de premsa: Any Fages de Climent 2018 

Palau Marc (Barcelona) 

14 de març de 2018 

  

Amb motiu de la celebració de l'Any Fages de Climent 2018, que commemora el 

cinquantè aniversari de la mort de l'escriptor, el 14 de març va tenir lloc la roda de 

premsa de presentació oficial de les activitats previstes en el marc de la 

commemoració de l'Any Fages de Climent. L’acte es va realitzar al Palau Marc de 

Barcelona, seu del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, i va 

comptar amb la participació de Mariàngela Vilallonga, en tant que directora de la 

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

Universitat de Girona i vocal de la Junta de la Institució de les Lletres Catalanes. 

Van acompanyar Vilallonga 

a la taula de presentació 

Jordi Canet, comissari de 

l’Any Fages de Climent; 

Salvi Güell, alcalde de 

Castelló d’Empúries; i 

Marta Felip, alcaldessa de 

Figueres. 

 

Al llarg de tota la commemoració de l’Any Fages de Climent 2018, la Càtedra de 

Patrimoni Literari ha organitzat diverses activitats de difusió de la vida i l’obra de 

l’escriptor que dóna noma a la Càtedra i, així mateix, ha col·laborat amb diverses 

institucions en la programació d’actes per tal de fomentar la presència de Fages en 

l’àmbit de la divulgació cultural i literària oberta al conjunt de la ciutadania.  
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Exposició «Carles Fages de Climent. L’arcàdia empordanesa» 

Biblioteca del Campus Barri Vell de la Universitat de Girona 

Del 22 d’octubre al 14 de novembre 

 

Una de les iniciatives sorgides arran de la 

commemoració de l’Any Fages de Climent és 

l’exposició «Carles Fages de Climent. L’arcàdia 

empordanesa», comissariada per Jordi Canet. Es 

tracta d’una exposició itinerari produïda per la 

Institució de les Lletres Catalanes, que compta amb 

la col·laboració de la Càtedra de Patrimoni Literari i 

la comissió Fages de Climent.  

 

L’exposició «Carles Fages de Climent. L’arcàdia 

empordanesa» s’ha pogut veure a la seu de la 

Càtedra de Patrimoni Literari del 22 d’octubre al 14 

de novembre. L’exposició es va instal·lar al vestíbul 

de la Biblioteca del Campus Barri Vell, i la 

organització també va comptar amb la col·laboració 

del deganat de la Facultat de Lletres. Així mateix, en 

l’acte d’inauguració també es va presenta la recent edició de l’itinerari literari 

Fages de Climent a l’Empordà, publicat per la Càtedra de Patrimoni Literari. 

 

L’acte d’inauguració i presentació celebrat el 22 d’octubre va comptar amb la 

participació de Jordi Canet, comissari de l’Any Fages de Climent; Joan Ferrerós, 

curador de l’itinerari literari; Julià Maroto, vicedegà de la Facultat de Lletres; 

Jaume Rufí, cap de la Biblioteca Barri Vell; i Mariàngela Vilallonga, directora de la 

Càtedra de Patrimoni Literari.   
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Del poema a la cançó: Carles Fages de Climent cantat 

Centre Cultural La Mercè (Girona) 

9 de maig de 2018 

 

En el marc del cicle “Del poema a la cançó”, que té per objectiu de descobrir com 

els músics actuals interpreten la poesia catalana contemporània, una de les 

sessions es va dedicar a Carles Fages de Climent per tal de commemorar el 

cinquantè aniversari de la seva mort que al llarg de 2018 s’ha celebrat amb motiu 

de l’Any Fages de Climent. Aquesta sessió, organitzada conjuntament entre la 

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

l’Escola Municipal d’Humanitats, va comptar amb la participació del músic Amadeu 

Casas i la directora de la Càtedra, Mariàngela Vilallonga. La intenció de l’activitat 

era descobrir l’univers poètic de Fages de Climent i aprofundir en el camí que va 

fer el músic per acostar-s’hi. L’any 2013 Casas va publicar el disc Lo gaiter de la 

Muga, en què homenatja l’obra de Fages de Climent a través de la musicació dels 

seus poemes. La conversa que va tenir lloc en el marc del cicle “Del poema a la 

cançó” va girar a l’entorn del procés creatiu que va permetre posar música i veu als 

versos de Fages de Climent. Així doncs, el diàleg establert amb Vilallonga, va 

permetre parlar dels nexes entre poesia i música. 

 

En aquest enllaç podeu visualitzar l’enregistrament de la sessió.   

 

 

 

  

http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5152
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2. ITINERARIS LITERARIS 

 

Publicació de La Genève d’Aurora Bertrana 

 

El número 17 de la col·lecció d’itineraris literaris 

autoguiats de la Càtedra de Patrimoni Literari 

Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent és 

La Genève d’Aurora Bertrana, traducció francesa 

de l’itinerari Aurora Bertrana a Ginebra, número 

16 de la col·lecció, publicat a finals de 2017 amb 

motiu de la celebració de l’Any Prudenci i Aurora 

Bertrana. La publicació de La Genève d’Aurora 

Bertrana, elaborat per Mariàngela Vilallonga i 

traduït per Isabel Carbonell, ha comptat amb un 

ajut per a la promoció exterior de la literatura 

catalana de l’Institut Ramon Llull.   

 

 

Publicació de García Lorca a Figueres / García Lorca en Figueres 

 

Arran d’una col·laboració amb l’Institut Ramon 

Muntaner de Figueres, i amb el suport de l’àrea de 

promoció econòmica de l’Ajuntament de Figueres, 

la Càtedra de Patrimoni Literari ha publicat 

l’itinerari bilingüe (català i castellà) García Lorca a 

Figueres / García Lorca en Figueres. L’itinerari 

sorgeix d’un projecte educatiu portat a terme pel 

grup de treball de l’Institut Ramon Muntaner, 

format pels professors Àngela Castaño i Joan 

Manuel Soldevilla, i els alumnes Laia Genover, Èlia 

Gràvalos, Blai Higueras, Alex Izquierdo, Joana 

Oliveras i Ilyan Vasilev; que ha comptat amb la 

supervisió de Mariàngela Vilallonga i la coordinació 

editorial de la Càtedra de Patrimoni Literari.  

 

L’itinerari transcorre per aquells espais que van ser espectadors i escenari del pas 

de García Lorca per Figueres. Arran de l’amistat amb Salvador Dalí, Lorca va viure 

a Figueres experiències personals intenses, va enlluernar la sòlida intel·lectualitat 

de la ciutat amb les seves lectures i va deixar una intensa empremta en tots aquells 

que el van conèixer i tractar.  
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Publicació de Fages de Climent a l’Empordà 

 

El número 19 de la col·lecció d’itineraris literaris 

autoguiats és Fages de Climent a l’Empordà, que 

tanca la que podríem anomenar “trilogia 

empordanesa” d’itineraris dedicats a l’obra de 

Fages de Climent que ha publicat la Càtedra de 

Patrimoni Literari en els últims anys, ja que Fages 

de Climent a Castelló d’Empúries (núm. 10) i Fages 

de Climent a Figueres (núm. 14), es poden 

considerar clars antecedents d’aquest treball.  

 

L’itinerari Fages de Climent a l’Empordà, que ha 

anat a cura de Joan Ferrerós, dibuixa un 

recorregut per l’Alt Empordà de la mà d’una 

selecció de textos de Fages de Climent que apareixen ubicats en un total de 28 

indrets literaris. Així mateix, la publicació d’aquest itinerari literari, s’ha 

d’emmarcar entre els resultats de la celebració de l’Any Fages de Climent 2018.  

 

 

Publicació de L’alt Fluvià 
 
L’últim itinerari literari publicat durant el 2018 per la Càtedra de Patrimoni 

Literari és L’alt Fluvià, número 20 de la col·lecció d’itineraris literaris autoguiats, 

un itinerari que recorre la part alta del riu Fluvià. 

L’alt Fluvià ha anat a càrrec de Margarida 

Casacuberta Anna Perera i Ester Cantallops, i ha 

comptat amb la col·laboració del Campus 

Patrimoni Cultural i Natural de la UdG i també de 

Can Trona – Centre de Cultura i Natura de 

l’Ajuntament de la Vall d’en Bas.  

 

Al llarg d’un recorregut format per setze punts 

ubicats en diversos indrets de la Garrotxa pels 

quals hi fa curs del Fluvià, l’itinerari literari L’alt 

Fluvià és una eina útil per evidenciar la diversitat 

de mirades literàries que ha suscitat el riu, 

posant en valor el patrimoni cultural i natural 

que acompanya al Fluvià. 
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Presentació de l’itinerari Vilabertran 

Canònica de Santa Maria de Vilabertran 

24 de febrer de 2018 

 

La presentació pública de l’itinerari literari Vilabertran, que va veure la llum a 

finals de 2017 i constitueix el número 15 de la col·lecció d’itineraris literaris 

autoguiats que publica regularment la Càtedra de Patrimoni Literari, es va realitzar 

el passat 24 de febrer a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. 

 

La presentació va comptar amb la 

participació de Martí Armadà, 

alcalde de Vilabertran; Mariàngela 

Vilallonga, directora de la Càtedra 

de Patrimoni Literari; i els curadors 

de l'itinerari: Marta Callavé, Carles 

Masoliver i Francesc Montero. 

Després de la presentació, el públic 

assistent va poder gaudir del 

guiatge d'una part del recorregut 

que proposa l’itinerari literari. 

 
 

Presentació de l'itinerari literari Castell de Requesens 

Castell de Requesens (La Jonquera) 

3 de març de 2018 

 

La presentació pública de 

l’itinerari literari Castell de 

Requesens, número 13 de la 

col·lecció d'itineraris literaris 

autoguiats que publica 

regularment la Càtedra de 

Patrimoni Literari, es va realitzar 

el 3 de març al mateix Castell de 

Requesens, situat al terme 

municipal de La Jonquera. La 

presentació va comptar amb els 

parlaments de Sònia Martínez, alcaldessa de La Jonquera; Mariàngela Vilallonga, 

directora de la Càtedra de Patrimoni Literari; Conxita Esteba, en representació de 

la propietat; i Lluís Serrano, curador de l’itinerari. Després de la presentació, el 

mateix Serrano va realitzar el guiatge d’una part del recorregut, durant el qual es 

van llegir alguns dels textos inclosos a l’itinerari. 
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Presentació d’Aurora Bertrana a Ginebra i La Gèneve d’Aurora Bertrana 

Universitat de Ginebra 

15 de maig de 2018 

 

La presentació pública dels itineraris 

literaris Aurora Bertrana a Ginebra, 

publicat a finals de 2017, i de la seva 

traducció a la llengua francesa, La 

Genève d'Aurora Bertrana, que 

constitueixen els volums 16è. i 17è., 

respectivament, de la col·lecció 

d'itineraris literaris autoguiats de la 

Càtedra de Patrimoni Literari, va 

tenir lloc a la Faculté des sciences de 

la Société de la Universitat de Ginebra el passat 15 de maig. La presentació va 

incloure una conferència a càrrec de Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra 

de Patrimoni Literari i curadora dels volums, i es van emmarcar en el curs 

“Géographie et littérature”, dirigit pel professor Bertrand Lévy. 

 
 
Presentació de l'itinerari literari Fages de Climent a l'Empordà 

Centre Cívic Empuriabrava (Castelló d’Empúries) 

22 de setembre de 2018 

 

L’acte de presentació de 

l’itinerari literari Fages de 

Climent a l'Empordà, número 19 

de la col·lecció d’itinerari 

literaris autoguiats que publica 

la Càtedra de Patrimoni Literari 

Maria Àngels Anglada – Carles 

Fages de Climent, va tenir lloc el 

dissabte 22 de setembre al 

Centre Cívic d'Empuriabrava.  

 

La presentació va comptar amb la participació de Joan Ferrerós, curador de 

l’itinerari; Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries; i Mariàngela Vilallonga, 

directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages 

de Climent de la Universitat de Girona. L’activitat es va incloure en la programació 

d’actes amb motiu de la celebració de l’Any Fages de Climent 2018. 
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Realització de l’itinerari literari La casa de la literatura 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

2 de febrer de 2018  

La Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada 

– Carles Fages de Climent va col·laborar en la 

programació de la I Jornada de Literatura i Batxillerat 

“Ex libris”, que es va celebrar a la Facultat de Lletres de 

la Universitat de Girona. L’objectiu d’aquesta iniciativa 

és acostar els estudis literaris i d’humanitats a l’etapa 

preuniversitària. La Càtedra va oferir als assistents a la Jornada “Ex libris”, tots ells 

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

literari La casa de la literatura, que repassa les diferents etapes de l’edifici en què 

hi ha situada la Facultat de Lletres de la mà dels textos dels escriptors que han 

inclòs aquest espai en les seves obres. 

 

 

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

25 de març de 2018 

22 d’abril de 2018 

20 de maig de 2018 

17 de juny de 2018 

15 de juliol de 2018 

12 d’agost de 2018 

30 de setembre de 2018 

 

Una de les activitats que s’ha portat a terme 

periòdicament amb motiu de la celebració de l’Any 

Fages de Climent, és la visita guiada a l’itinerari 

literari Fages de Climent a Castelló d’Empúries, que la 

Càtedra de Patrimoni Literari va publicar l’any 2014 

en la col·lecció d’itineraris literaris autoguiats i que 

va anar a càrrec dels filòlegs Joan Ferrerós i Jordi 

Pla. Al llarg de 2018, s’ha programat un cop al mes el guiatge de l’itinerari Fages de 

Climent a Castelló d’Empúries, que ofereix als visitants un recorregut per diversos 

indrets del centre històric de Castelló d’Empúries de la mà de textos de l’escriptor 

Fages de Climent, que va mentir una forta vinculació amb la població. Així, els 

visitants poden gaudir del patrimoni literari que emana l’obra de l’escriptor i, 

alhora, conjuminar-lo amb la riquesa del patrimoni cultural del municipi 

empordanès. 
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Realització de l’itinerari literari Fages de Climent a Figueres  

17 de març de 2018 

3 de maig de 2018 

29 de juny de 2018 

7, 8 i 9 de setembre de 2018 

 

La programació de diverses visites guiades de 

l’itinerari literari Fages de Climent a Figueres, que la 

Càtedra de Patrimoni Literari va publicar el mes de 

març de 2017 i que compta amb presentació i 

selecció de textos de Joan Ferrerós, és una altra de 

les activitats que s’emmarca en la commemoració de 

l’Any Fages de Climent 2018. Així doncs, amb 

aquesta programació, es demostra que l’itinerari 

Fages de Climent a Figueres constitueix una bona 

eina per a difondre la figura i l’obra de Carles Fages de Climent, bo i posant-ho en 

relació amb alguns dels indrets més emblemàtics de Figueres, la ciutat que el va 

veure néixer.  

 

 

Realització de l’itinerari literari La casa de la literatura 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

11 de juliol de 2018 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari ha 

col·laborat un any més en 

l’organització de l’onzena edició del 

Jove Campus de Recerca que la 

Universitat de Girona organitza 

anualment. El passat dimecres 11 de 

juliol, el personal de la Càtedra va 

oferir als participants al Jove 

Campus de Recerca, tots ells 

estudiants preuniversitaris de les terres de Girona, el guiatge de l’itinerari literari 

La casa de la literatura, que proposa un recorregut per la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona a partir de textos de diversos autors.  
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3. CLUBS DE LECTURA 
 

 

Des de l’any 2013, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada ofereix 

dinamitzacions de sessions de clubs de lectura a les biblioteques públiques d’arreu 

de Catalunya. Si bé inicialment s’oferien sessions dedicades a obres de Maria 

Àngels Anglada i de Carles Fages de Climent, a partir de l’any 2017 es va ampliar 

l’oferta amb la inclusió d’Aurora Bertrana.  

 

Enguany s’han realitzat tres sessions, dedicades a cada un dels autors representats 

per la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de 

Climent: 

 
 Entre dos silencis d’Aurora Bertrana 
Biblioteca Carles Cardó de Valls: 25 de gener de 2018 

 
 Viola d’amore de Maria Àngels Anglada 
Biblioteca de Palafrugell: 11 d’octubre de 2018 

 
 Les bruixes de Llers de Carles Fages de Climent 
Biblioteca Ramon Bordas i Estragués de Castelló d’Empúries: 19 d’octubre de 
2018 

  

La persona encarregada de 

dinamitzar les sessions 

sol·licitades va ser Anna 

Perera, tècnica de la Càtedra 

de Patrimoni Literari. Les 

sessions dedicades a Aurora 

Bertrana i Carles Fages de 

Climent s’emmarquen en el 

programa “Clàssics catalans 

al vostre club de lectura”, 

que va néixer de l’acord de 

col·laboració entre el Servei 

de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya i els centres associats a la xarxa 

Espais Escrits. Aquesta iniciativa pretén fer més presents els autors catalans en 

l’agenda d’activitats de les biblioteques públiques de Catalunya i els seus clubs de 

lectura. L’objectiu és difondre el patrimoni literari dels escriptors representats, 

acostar-los als lectors actuals i promoure’n la lectura. D’altra banda, la sessió 

dedicada a Viola d’amore de Maria Àngels Anglada, es va programar en el cicle 

“Clàssics catalans” que organitza anualment la Biblioteca de Palafrugell amb la 

col·laboració de la Fundació Josep Pla.   
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4. CONFERÈNCIES, PRESENTACIONS I PARTICIPACIONS 
 

Conferències, participacions i presentacions a càrrec de Mariàngela Vilallonga, 

directora de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages 

de Climent: 

 Ponència «La novel·la d'Apuleu, el meravellós Ase d'or», Jornades 

internacionals sobre el món clàssic en honor de Carles Miralles, Institut 

d’Estudis Catalans (Barcelona), 19 de gener. 

 Participació a la XVII Assemblea General de Socis d’Espais Escrits, Institut 

d’Estudis Catalans (Barcelona), 19 de febrer. 

 Intervenció a l'acte “Homenatge a Xavier Carbó i Maymí", Institut d'Estudis 

Catalans (Barcelona), 1 de març. 

 Conferència sobre Mercè Rodoreda, INS Llagostera, 6 d'abril. 

 Presentació de la jornada "Rodoreda a l'IEC", Institut d’Estudis Catalans 

(Barcelona), 12 d'abril. 

 Conferència sobre Aurora Bertrana, INS Vicens Vives (Girona), 19 d'abril. 

 Presentació del llibre Arts i Lletres. Visions de Ramon Casas, Palau Maricel 

(Sitges), 27 d'abril. 

 Visita guiada al Jardí Mercè Rodoreda, Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 

11 de juliol. 

 Comissariat i inauguració de l’exposició «Pompeu Fabra i l'Institut d'Estudis 

Catalans», Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 23 de juliol. 

 Visita guiada al Jardí Mercè Rodoreda, Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 

11 de setembre. 

 Conferència «Pompeu Fabra i un col·laborador llagosterenc del Diccionari 

general de la llengua catalana», Llagostera, 21 de setembre. 

 Intervenció a l'acte central de l'Any Xavier Carbó: «Xavier Carbó poeta i 

traductor dels clàssics», Cassà de la Selva, 22 de setembre. 

 Conferència inaugural dels clubs de lectura 2018/2019 de la Biblioteca Fages 

de Climent (Figueres), 24 de setembre. 

 Ingrés a la Reial Acadèmia Europea de Doctors (Barcelona), 30 d'octubre. 

 

 

Participacions i assistència a jornades per part d’Anna Perera, tècnica de la Càtedra 

de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent: 

 

 Assistència al III Seminari d’intercanvi d’experiències didàctiques de la xarxa 

Geografies Literàries. Universitat de València, 15 de gener. 

 Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits. Museu d’història de Barcelona, 17 

de gener. 
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 Participació a la XVII Assemblea general de socis d’Espais Escrits. Institut 

d’Estudis Catalans (Barcelona), 19 de febrer. 

 Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits. Museu d’història de Barcelona, 7 

de març. 

 Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits. Vil·la Joana – Casa Verdaguer de la 

literatura (Barcelona), 10 de maig. 

 Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits. Museu d’història de Barcelona, 16 

de juliol. 

 Reunió de la junta directiva d’Espais Escrits. Museu d’història de Barcelona, 2 

d’octubre. 

 Taula rodona “Feminisme i Fages de Climent”. Museu de l’Empordà (Figueres), 

6 d’octubre. 

 Assistència a la VII Jornada tècnica d’Espais Escrits: “Entre cartografia i 

identitat”. Fundació Palau (Caldes d’Estrac), 5 de novembre. 

 Taula rodona sobre patrimoni literari. Jornada de formació del Giroscopi 

Cultural. L’Alfolí de la sal (L’escala), 29 de novembre.  
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5. CONVENIS I COL·LABORACIONS 
 

 

Espais Escrits. Xarxa del patrimoni literari català 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari és un dels membres associats a Espais Escrits, 

Xarxa del patrimoni literari català, i participa de manera activa en el 

desenvolupament de les activitats conjuntes. Així mateix, la Càtedra incentiva la 

presència dels dos autors que li donen nom, Maria Àngels Anglada i Carles Fages de 

Climent en els recursos digitals i altres plataformes de divulgació de la literatura 

catalana. Des de 2017, la Càtedra de Patrimoni Literari, en col·laboració amb la 

Biblioteca de la Universitat de Girona, va començar a representar també Aurora 

Bertrana en el marc de la xarxa Espais Escrits, atesa la vinculació de Bertrana i la 

seva obra amb la ciutat i les terres de Girona, 

 

D’altra banda, a partir d’aquest 2018, la 

tècnica de la Càtedra de Patrimoni 

Literari, Anna Perera, ha passat a formar 

part de la junta directiva d’Espais Escrits 

com a vocal. D’aquesta manera, s’estreny 

la col·laboració i la presència de la 

Càtedra en l’organització de la xarxa del 

patrimoni literari català. 

 

 

Xarxa d’innovació Geografies Literàries 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari, juntament amb el grup de recerca de patrimoni 

literari de la Universitat de Girona, manté la seva col·laboració amb la xarxa 

interuniversitària Geografies Literàries, que compta amb membres de les següents 

universitats dels territoris de parla catalana: Universitat de València, Universitat 

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

Balears i Universitat d’Alacant. 

 

La col·laboració de la Càtedra de Patrimoni Literari amb la xarxa d’innovació 

docent Geografies Literàries afavoreix la presència dels autors gironins i del 

patrimoni literari que es troba arreu de les comarques gironines en les diverses 

activitats impulsades a través d’aquest projecte interuniversitari, que té per 

objectiu integrar en els programes docents propostes i experiències didàctiques 

basades itineraris literaris, llocs literaris i espais geogràfics. 
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Conveni Comissió Carles Fages de Climent 

 

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

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

Castelló d’Empúries, l’Ajuntament de Figueres, l’editorial Brau Edicions i els 

familiars de Fages de Climent. Aquesta iniciativa té l’objectiu de posar en valor 

l’obra literària i la figura de Carles Fages de Climent, amb la intenció de convertir 

l’escriptor empordanès en un autor de culte que passi a ocupar el lloc que li 

correspon en el panorama de la literatura catalana contemporània.  

 

En aquest sentit, és destacable el programa d’activitats que s’ha desplegat arran de 

la celebració oficial de l’Any Fages de Climent, que al llarg de 2018 ha commemorat 

els 50 anys de la mort de l’escriptor, ja que gràcies a la tasca de divulgació i estudi 

portada a terme per la Càtedra de Patrimoni Literari des de 2013 ha pogut 

culminar amb l’organització de diverses iniciatives i activitats arreu del territori. 

Podeu consultar el conjunt d’actes emmarcats en la celebració de l’Any Fages de 

Climent en el lloc web oficial. 

 

 

 

 

  

http://cultura.gencat.cat/ca/anyfagesdecliment/inici/
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6. RECURSOS DIGITALS 
 

 

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

 

Al llarg 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 web www.patrimoniliterari.cat. Ara 

mateix, es poden consultar els següents itineraris literaris en línia: Vilabertran, 

Aurora Bertrana a Ginebra, L’Empordà de Maria Àngels Anglada i Fages de Climent a 

Figueres. 

 

La intenció de la Càtedra de Patrimoni Literari és incorporar la resta d’itineraris 

literaris publicats al llarg dels següents mesos. D’aquesta manera, s’incrementarà 

la difusió de la tasca portada a terme per la Càtedra en la confecció d’itineraris 

literaris, atès que es pretén arribar a nous públics, es posarà en valor el patrimoni 

literari de terres de Girona i, així mateix, s’oferirà als usuaris la versió digital dels 

itineraris, complementària a l’edició en paper. Les possibilitats que ofereixen les 

noves tecnologies permetrà igualment incloure informació addicional a la versió 

digital, com per exemple: traduccions dels textos, fotografies antigues dels espais, 

locució de fragments literaris significatius, etc. 

 

 

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, que s’ha 

renovat recentment. A través d’aquest web es poden resseguir tres itineraris 

literaris de Maria Àngels Anglada («Maria Àngels Anglada a Figueres», «Les closes 

de Maria Àngels Anglada» i «Maria Àngels Anglada a Vic») i 13 espais literaris 

dedicats a l’autora, dos itineraris literaris de Carles Fages de Climent («Fages de 

Climent a Castelló d’Empúries» i «Fages de Climent a Figueres») i 12 espais 

literaris, un conjunt de 26 espais literaris referits a Aurora Bertrana i també 

l’itinerari «La casa de la literatura», que recorre la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona. A més, tant Maria Àngels Anglada com Carles Fages de 

Climent formen part de l’itinerari literari «Temples amb veu d'escriptors», 

confeccionat entre diversos dels membres associats a la xarxa Espais Escrits.  

 

Així mateix, tota aquesta informació està disponible a l’aplicació per a mòbils 

(disponible per a IOS i Android) “Mapa Literari Català”, impulsada des de la xarxa 

Espais Escrits, de la qual la Càtedra de Patrimoni Literari en forma part. 

 

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=4&aid=all&oid=all&poid=all&prid=all&clau=&itinerari=4
http://www.mapaliterari.cat/
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Bloc “Compartim l’univers Fages de Climent” 

 

En el marc de les actuacions impulsades des de la Comissió Fages de Climent, es va 

crear el bloc “Compartim l’univers Fages de Climent”: www.fagesdecliment.com. 

Aquest web, que compta amb la participació i la col·laboració de la Càtedra de 

Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent, és una eina de 

promoció i difusió de les activitats i les novetats relacionades amb el llegat de 

Fages de Climent. En aquest sentit, es presta una especial atenció a l’aparició i 

l’edició de les obres inèdites de l’escriptor, a més d’informar d’altres novetats i 

notícies relacionades amb la figura de l’escriptor. 

 

 

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 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 

(gestionat en col·laboració amb la Càtedra de Patrimoni Literari).  

 

http://www.fagesdecliment.com/
https://www.facebook.com/C%C3%A0tedra-de-Patrimoni-Literari-Anglada-Fages-267119945678/
https://twitter.com/cmaapl?lang=ca
https://www.pinterest.com/angladafages/
https://www.facebook.com/Maria-%C3%80ngels-Anglada-45420670115/
https://www.facebook.com/Aurora-Bertrana-1146985802075614/
https://www.facebook.com/CarlesFagesDeCliment/
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