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1. ACTIVITATS 

 

IX Fòrum del Patrimoni Literari: Editar i publicar 

Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona  

22 d’octubre de 2019  

 

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 editors i dels 

curadors de les obres literàries. El Fòrum ha 

permès reflexionar sobre quin impacte tenen 

les intervencions dels editors i curadors en les 

obres literàries contemporànies i clàssiques.  

Amb la intenció de debatre sobre el patrimoni 

literari i editorial, hem plantejat si cal 

actualitzar pròlegs i postfacis, o si s’han de 

continuar publicant els originals; si és millor 

l’edició d’una obra amb o sense crítica literària 

afegida; si les contextualitzacions són 

necessàries per arribar als lectors del segle XXI; si és millor publicar els diferents 

testimonis que es puguin tenir d’un mateix text o, per contrari, només conservar 

els que siguin útils per a estudis futurs de l’obra.  

 

La inauguració del IX Fòrum del Patrimoni Literari va comptar amb la presència de 

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

degà de la Facultat de Lletres de la UdG; Oriol Ponsatí-Murlà, director de la 

Institució de les Lletres Catalanes; i Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra 

de Patrimoni Literari. Tot seguit, Jordi Cornudella, editor, traductor i poeta, va 

oferir la Lliçó inaugural: «Patrimoni literari i patrimoni editorial». Després, va tenir 

lloc la «Taula rodona de curadors», que va comptar amb la presència de Maria 

Dasca, Lluïsa Julià, Pep Valsalobre i Joan Ramon Veny, i va ser moderada per 

Margarida Casacuberta. La sessió de la tarda es va iniciar amb la conferència de 

l’escriptor i crític literari Julià Guillamon: «L’aventura del llibre català: de les grans 

editorials dels anys trenta a les molt petites d’ara». Seguidament, es va portar a 

terme la «Taula rodona d’editors». Aquesta segona taula, moderada per Anna 

Perera, va comptar amb la presència de Mar Carrera (Pol·len Edicions), Quim 

Curbet (Curbet Edicions), Jordi Fernando (Editorial Meteora) i Núria Iceta (L’Avenç 

i Llegir en català). 

En aquest enllaç trobareu tota la informació i l’enregistrament de les sessions. 

https://www.udg.edu/ca/catedres/Patrimoni-Literari/Forum-del-Patrimoni-Literari/IX-Editar-i-publicar
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Lliçons de la Càtedra: Josep Massot i Muntaner  

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) 

26 de març de 2019 

 

Les Lliçons de la Càtedra van néixer l’any 

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), l’escriptor i director de teatre 

Jordi Coca (2017) i la traductora Carme Arenas (2018). 

 

Enguany, el convidat va ser Josep Massot i Muntaner, professor, assagista i editor. 

Llicenciat en Filologia Romànica i monjo de l’orde benedictí en el Monestir de 

Montserrat,  Massot ha exercit la docència i és el director de les Publicacions de 

l’Abadia de Montserrat. Té una dedicació destacada pels estudis històrics i 

lingüístics, sobretot en l’edat mitjana, la postguerra o la història de l’església. Com 

a estudiós de la filologia, ha impulsat treballs de recerca i homenatges sobre autors 

històrics de la cultura catalana, és conservador del fons de l’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya i fundador de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. 

 

Les Lliçons de la Càtedra 2019 van ser presidides per Mariàngela Vilallonga, 

consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; Joandomènec Ros, president 

de l’Institut d’Estudis Catalans; i Sílvia Llach, vicerectora de Territori i Compromís 

Social de la UdG. Seguidament, Josep 

Massot va oferir dues lliçons al 

públic assistent, que portaven per 

títol «Les Publicacions de l’Abadia de 

Montserrat» i «L’Obra del Cançoner 

Popular de Catalunya».  

 

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/2019-Josep-Massot-i-Muntaner
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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 de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada – Carles Fages de Climent va col·laborar 

en l’organització del II Congrés internacional 

sobre literatura i corrents territorials, impulsat 

pel Grup de Recerca de Literatura de l'Edat 

Moderna, Contemporània i Patrimoni Literari de 

l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la 

UdG. També van col·laborar en les tasques 

d’organització la Càtedra Joan Vinyoli de poesia 

contemporània i la Càtedra Víctor Català 

d’estudis sobre el modernisme. 

El congrés es va dedicar a la història d’un 

fenomen cultural de primer ordre com són els 

Jocs Florals i els certàmens literaris en llengua 

catalana que van tenir lloc els segles XIX i XX. Els ponents i comunicants van 

detectar, establir i analitzar críticament els elements paisatgístics que la literatura 

ha convertit en símbol i mite de la identitat nacional, així com els mecanismes de 

selecció i patrimonialització que transformen uns espais físics en espais literaris i 

llocs de memòria per a una comunitat. 

El congrés va comptar amb la participació de nombrosos especialistes en l’àmbit 

del patrimoni literari, entre els quals destaca Anne-Marie Thiesse (CNRS), que va 

oferir la ponència inaugural: «Ecrire le paysage identitaire». La directora de la 

Càtedra de Patrimoni Literari, Margarida Casacuberta, va pronunciar la ponència 

d’obertura del segon dia, titulada «Dels Jocs Florals de Barcelona als Jocs Florals de 

la llengua catalana: la (re)construcció literària de la imatge de la ciutat»; i Anna 

Perera, directora adjunta 

de la Càtedra, va oferir la 

ponència «Buenos Aires i 

els Jocs Florals: inserció 

cultural i pervivència 

literària». 

Aquí trobareu tota la 

informació i també 

l’enregistrament de les 

sessions del congrés.   

http://www2.udg.edu/tabid/22863/Default.aspx
http://diobma.udg.edu/handle/10256.1/5873
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Publicació del volum El llegat de Maria Àngels Anglada 

 

Amb motiu dels vint anys de la mort de l'escriptora 

Maria Àngels Anglada que s’han commemorat al 

llarg del 2019, la Càtedra de Patrimoni Literari 

Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de 

la Universitat de Girona ha volgut recordar 

l’escriptora amb la publicació del volum col·lectiu 

El llegat de Maria Àngels Anglada, editat a cura de 

Mariàngela Vilallonga i Anna Perera. El llibre, que 

constitueix el tercer volum de la col·lecció de la 

Càtedra Literatures, recull un conjunt de quaranta-

dues aportacions textuals, que es complementen 

amb quatre aportacions artístiques, elaborades per 

diverses personalitats (escriptors, docents, filòlegs, 

etc.) que van conèixer, estudiar i admirar la figura i l’obra de Maria Àngels Anglada. 

Així doncs, hem pogut recordar l’escriptora que va donar nom a la Càtedra en el 

vintè aniversari del seu traspàs, en una iniciativa que ha comptat amb el suport del 

Consell Social de la Universitat de Girona. D’aquesta manera, hem pogut oferir al 

públic lector un conjunt de textos que són una actualització complementària al 

estudis sobre la seva obra existents fins al moment. 

 

 

Taula rodona d'homenatge a Maria Àngels Anglada 

Casino Menestral Figuerenc (Figueres) 

24 de maig de 2019 

 

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

juntament amb Atenea, l’Agrupació de Cultura del Casino Menestral Figuerenc, va 

organitzar el passat 24 de maig 

una taula rodona d'homenatge 

a l'escriptora Maria Àngels 

Anglada que va tenir lloc a la 

seu provisional del Casino 

Menestral Figuerenc. 

La taula rodona, moderada per 

Anna M. Velaz i va comptar 

amb la participació de M. Mercè Cuartiella, Àngels Gardella, Assumpció Heras i Joan 

Vallès. Tots ells van participar en el llibre El llegat de Maria Àngels Anglada, 

publicat per la Càtedra de Patrimoni Literari i, per tant, l’ocasió també va servir per 

presentar públicament el volum a la ciutat adoptiva de Maria Àngels Anglada. 
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Presentació del llibre El llegat de Maria Àngels Anglada 

Llibreria 22 (Girona) 

27 de setembre de 2019 

 

La Llibreria 22 de Girona va acollir el 

passat 27 de setembre la presentació 

pública del volum El llegat de Maria 

Àngels Anglada, tercer volum de la 

col·lecció Literatures de la Càtedra 

de Patrimoni Literari. 

 

En aquesta ocasió, la presentació va comptar amb la participació de Rosa Font, 

poeta; Joan Manuel del Pozo, professor de Filosofia de la UdG; Dolors Reig, 

presidenta de l'Associació d'Amics de la Unesco de Girona; i Anna Perera, editora 

del volum. Així mateix, Lluís Lucero, poeta i professor, va ser l'encarregat d'oferir 

una breu lectura de textos al final de l'acte.  

 

 

Homenatge a Maria Àngels Anglada 

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) 

12 de novembre de 2019 

 

Amb motiu del vintè 

aniversari de la mort de 

Maria Àngels Anglada, i 

arran de la publicació del 

volum col·lectiu El llegat de 

Maria Àngels Anglada, el 

passat 12 de novembre va 

tenir lloc un homenatge a 

l’escriptora catalana que es 

va celebrar a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. El llibre El llegat de Maria 

Àngels Anglada recull la vinculació d’Anglada amb la Secció Filològica de l’IEC, ja 

que va passar-ne a ser membre l’any 1991 i, des del mes de juliol de 1998 i fins la 

seva mort va ser-ne la vicepresidenta. Per tots aquests motius, doncs, des de la 

Càtedra de Patrimoni Literari i amb la col·laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, 

es va organitzar aquest acte d’homenatge. 

 

L'acte va ser presidit per la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, i també va 

comptar amb la participació de: Joan A. Argenter, membre de la Secció Filològica 

de l'IEC; Montserrat Jufresa, membre de la Societat Catalana d'Estudis Clàssics; i 

Joandomènec Ros, president de l'Institut d'Estudis Catalans. Com a cloenda, el 

cantautor Josep Tero va oferir la musicació d'alguns poemes de M. Àngels Anglada. 
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Vermut literari dedicat a Maria Àngels Anglada  

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

16 de maig de 2019  

 

Per sisè any consecutiu, la Càtedra de Patrimoni 

Literari va organitzar una nova edició del Vermut 

literari al claustre de la Facultat de Lletres de la 

Universitat de Girona. L’acte, que va tenir lloc el 

16 de maig, va comptar amb la col·laboració del 

Vicerrectorat de Territori i Compromís Social de 

la Universitat de Girona i també del Deganat de la Facultat de Lletres. La lectura 

d’enguany va retre homenatge a l’escriptora que va donar nom a la Càtedra de 

Patrimoni Literari, Maria Àngels Anglada, amb motiu del vintè aniversari de la seva 

mort, i va comptar amb la participació de la seva filla, Rosa Geli Anglada. 

 

 

Cloenda de l’Any Fages de Climent  

Ateneu Barcelonès (Barcelona) 

28 de febrer de 2019  

 

La Institució de les Lletres Catalanes, amb la col·laboració de la Càtedra de 

Patrimoni Literari, va organitzar l’acte de cloenda oficial de la celebració de l’Any 

Carles Fages de Climent, que al llarg de l’any 2018 va commemorar el cinquantè 

aniversari de la mort de l’escriptor. L’acte institucional, presidit per Laura Borràs, 

aleshores consellera de Cultura, i conduït per l’actriu Cristina Cervià, va comptar 

amb les intervencions de Joan Elies Adell, director de la Institució de les Lletres 

Catalanes; Jordi Canet, comissari de l’Any Fages de Climent; Mariàngela Vilallonga, 

en tant que directora de la Càtedra de Patrimoni Literari; i Climent Carles Fages 

Torrents, nét de l’escriptor. 

Durant l’acte, Amadeu Casas va musicar dos poemes de Fages de Climent. També 

es va projectar un fragment de la pel·lícula Balada empordanesa, d’Arcadi Lozano, i 

es va oferir una lectura 

dramatitzada de Les bruixes 

de Llers, espectacle a càrrec 

de l’Aula de Teatre de la UdG i 

produït per la Càtedra de 

Patrimoni Literari amb motiu 

de la commemoració de l’Any 

Fages de Climent 2018. 

En aquest enllaç podeu veure 

l’enregistrament de l’acte. 

https://youtu.be/1G9_zheH0Sg
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Simposi Dolors Monserdà: els orígens de la novel·la catalana moderna i del 

feminisme a Catalunya 

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona) 

22 de novembre de 2019 

 

Amb motiu de l'Any Dolors Monserdà, que al llarg de 2019 ha commemorat el 

centenari de la mort de l'escriptora, la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels 

Anglada - Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona ha col·laborat en 

l'organització del "Simposi Dolors Monserdà i Vidal: els orígens de la novel·la 

catalana moderna i del feminisme a Catalunya", conjuntament amb la Institució de 

les Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Català de les Dones i la 

Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic. 

 

La inauguració del simposi va anar a càrrec de la consellera de Cultura, Mariàngela 

Vilallonga, i del president de l’Institut d’Estudis Catalans, Joandomènec Ros. D’altra 

banda, la sessió del matí, moderada per Anna Perera, directora adjunta de la 

Càtedra de Patrimoni Literari, també va comptar amb la participació la directora 

de la Càtedra, Margarida Casacuberta, va oferir la ponència «Dolors Monserdà, la 

Renaixença i els Jocs Florals».  

 

El Simposi es va cloure amb una lectura de textos inèdits de Dolors Monserdà, que 

va anar a càrrec de Núria Riera i va estar presentada per Ramon Pinyol, president 

de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 
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Homenatge a Modest Prats  

Sala Gòtica (Castelló d’Empúries)  

29 de març de 2019  

 

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb 

la col·laboració de la Càtedra de Patrimoni 

Literari, l’Institut d’Estudis Catalans i el 

Bisbat de Gironava organitzar una jornada 

d’homenatge a Modest Prats, en 

commemoració del cinquè aniversari de la 

seva mort. 

 

L’acte va consistir en una taula rodona, 

moderada per Narcís Iglesias, que va 

comptar amb la participació de Xavier 

Renedo, Josep M. Fonalleras, Puri Gómez, 

Lluís Clara i Maite Puigdevall, antics 

alumnes de Modest Prats. La taula rodona va remarcar el vessant acadèmic, així 

com vital i humà del professor i eclesiàstic. En finalitzar, es va col·locar una placa 

commemorativa de senyalització patrimonial a la casa natal de Modest Prats, 

situada a la Plaça de Catalunya. 

 

 

Homenatge a Teresa Juvé: acció, pensament, escriptura 

Rectorat de la Universitat de Girona  

8 de març de 2019  

 

En el marc de les activitats programades 

amb motiu del 8 de març, Dia 

Internacional de la Dona, la Càtedra de 

Patrimoni Literari, juntament amb la 

Unitat de Compromís Social de la UdG, va 

organitzar aquest acte institucional 

d’homenatge a l’escriptora i pedagoga 

Teresa Juvé, que va comptar amb la seva assistència. 

 

Joaquim Salvi, rector de la Universitat de Girona, i Anna Maria Pla, Delegada del 

Rector per a la Igualtat de Gènere, van inaugurar l’acte. Seguidament, va tenir lloc 

una taula rodona presidida per Mariàngela Vilallonga, en la què van participar-hi 

Carme Arenas, editora; Jordi Font, president del Museu Memorial de l’Exili; i Maria 

Mercè Roca, escriptora. L’acte d’homenatge va finalitzar amb la lectura 

dramatitzada d’alguns fragments de l’obra literària de Teresa Juvé, a càrrec de 

l’Aula de Teatre de la Universitat de Girona.   
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Taula rodona: Fages de Climent i Montserrat Vayreda  

Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries  

11 de maig de 2019  

 

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

que cada any organitzen conjuntament l’Ajuntament 

de Castelló d’Empúries i la Càtedra de Patrimoni 

Literari, el passat 11 de maig es va dur a terme una 

taula rodona sobre Carles Fages de Climent i 

Montserrat Vayreda, per tal de donar a conèixer la 

relació entre els dos autors i els vincles que 

comparteixen.  

La taula rodona va ser moderada per Joan Ferrerós, 

filòleg i curador de l’obra fagesiana, i va comptar amb 

la participació de Lluís Lucero, poeta; Jordi Pla, també 

curador de l’obra de l’autor; i Anna M. Velaz, filòloga i 

presidenta d’Atenea, secció de cultura del Casino Menestral Figuerenc. 

 

 

Conferències sobre Carles Fages de Climent 

Instituts d’educació secundària de les terres de Girona 

Gener 2019 

 

El curs passat, la Càtedra de Patrimoni 

Literari va col·laborar una vegada 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. En 

ocasió de l’any Fages de Climent, que al 

llarg de 2018 va commemorar el cinquantè aniversari de la mort de l’escriptor, la 

Càtedra va oferir als instituts d’educació secundària de les terres de Girona una 

conferència titulada «Fages de Climent, el poeta de l'Empordà». 

 

La conferència, específicament preparada per divulgar entre els estudiants de 

batxillerat de la vida i l’obra de l’escriptor que dona nom a la Càtedra, va ser 

impartida en quatre centres d’educació secundària: 

 11 de gener de 2019: Institut Narcís Monturiol de Figueres 

 18 de gener de 2019: Institut de Tossa de Mar 

 21 de gener de 2019: Institut Castell d’Estela d’Amer 

 30 de gener de 2019: Institut de la Jonquera 
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Conversa "Nosaltres, els mites" 

Sala Torín (Olot) 

30 de març de 2019 

 

La Càtedra de Patrimoni literari va 

col·laborar en l’edició 2019 del Mot, 

festival de literatura d’Olot i Girona 

en la programació i comunicació de 

la conversa “Nosaltres, els mites”, 

que va comptar amb la participació 

d’Andrea Marcolongo, escriptora i 

periodista, i Mariàngela Vilallonga. 

 

Vilallonga i Marcolongo van reflexionar sobre la pervivència dels mites clàssics a 

l'hora d'enfrontar-nos a les nostres pors, al món exterior, al fet de viure. Alhora, les 

dues participants van posar al descobert les relacions que es poden establir entre 

els mites i referents grecollatins amb els esdeveniments actuals, per tal de donar 

un nou impuls a la cultura clàssica en el marc de la literatura contemporània. 

 

 

Presentació dels recursos educatius de la Càtedra de Patrimoni Literari  

Centre Cultural La Mercè (Girona)  

5 de setembre de 2019  

 

En el marc de la presentació del programa de recursos educatius per al curs 2019-

2020, organitzat per La Caseta, el servei de recursos educatius de l’Ajuntament de 

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

Climent va formar part de la jornada amb la presentació dels seus recursos 

educatius. 

 

Concretament, es van donar a conèixer entre 

els docents que van assistir a la jornada, els 

itineraris literaris que la Càtedra ha 

confeccionat al llarg dels seus 15 anys 

d’activitat. Els itineraris literaris autoguiats 

que regularment publica i programa la 

Càtedra de Patrimoni Literari són una 

magnífica eina per acostar la literatura a 

l’alumnat dels diversos estadis educatius. De la mateixa manera, el personal de la 

càtedra també va difondre  l’oferta educativa que programa conjuntament amb 

l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona, i que pel curs 

2019-2020 inclou la conferència «Maria Àngels Anglada en el record (1930-

1999)», destinada a l’alumnat de batxillerat. 
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Conferències sobre Maria Àngels Anglada 

Instituts d’educació secundària de les terres de Girona 

Curs 2019-2020 

 

Per sisè any consecutiu, en una iniciativa 

conjunta entre la Càtedra de Patrimoni 

Literari, la Càtedra Joan Vinyoli, la 

Càtedra Víctor Català, la Càtedra Josep 

Pla i l’Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona, 

s’ha organitzar el programa “Llengua i 

Literatura catalanes al teu institut”. Es 

tracta d’un programa de conferències 

destinades a estudiants de batxillerat 

dels instituts de les comarques gironines. 

Pel curs 2019-2020, l’oferta de 

conferències tracta diversos aspectes 

relacionats amb els continguts 

curriculars dels estudiants de batxillerat. 

I la Càtedra de Patrimoni Literari, amb 

motiu del vintè aniversari de la mort de l’escriptora Maria Àngels Anglada, ha ofert 

la conferència «Maria Àngels Anglada en el record (1930-1999)». 

 

Amb aquesta iniciativa, la Càtedra de Patrimoni Literari fomenta l’acostament 

rigorós a l’obra de l’autora i se la situa en el context que li correspon dins la 

literatura catalana contemporània. Com que la conferència es dirigeix especialment 

al públic jove, que es troba dins l’etapa educativa preuniversitària, gràcies a 

aquesta formació impartida, també podem informar als centres de secundària 

d’arreu de les comarques gironines la tasca d’estudi i divulgació que es porta a 

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

de Climent.  
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Club de lectura: Les closes de Maria Àngels Anglada 

Biblioteca de la Selva del Camp 

7 de juny de 2019 

 

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

dinamitzacions de sessions de clubs de lectura dels autors que li donen nom a les 

biblioteques públiques d’arreu de Catalunya. Aquesta iniciativa s’emmarca 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, de la qual la Càtedra en forma part. 

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.  

 

Així doncs, el passat 7 de juny 

va tenir lloc, a la Biblioteca 

pública de la Selva del Camp, 

una sessió del seu club de 

lectura dedicada a la novel·la 

de Maria Àngels Anglada Les 

closes. La sessió va ser 

conduïda i dinamitzada per 

Anna Perera, directora adjunta 

de la Càtedra, i tots els assistents van valorar molt positivament els continguts de 

la sessió. 

 

 

Club de lectura: Entre dos silencis d’Aurora Bertrana 

Biblioteca Núria Albó (La Garriga) 

27 de novembre de 2019 

 

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

dinamitzacions de sessions de clubs de lectura dedicades a obres de Maria Àngels 

Anglada i Carles Fages de Climent, des de l’any 2017 es va 

ampliar l’oferta amb la inclusió d’Aurora Bertrana entre 

els autors del programa “Clàssics catalans al vostres club 

de lectura”. En aquest marc, doncs, la Biblioteca Núria 

Albó de la Garriga, va sol·licitar una sessió sobre la 

novel·la d’Aurora Bertrana Entre dos silencis. La sessió, 

conduïda també per Anna Perera, permet difondre el 

patrimoni literari dels escriptors que la Càtedra 

representa en el marc de la xarxa Espais Escrits i, alhora, 

acostar-los als lectors actuals promovent la lectura de les 

seves obres.  
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Sessió sobre Les closes de Maria Àngels Anglada 

Biblioteca Fages de Climent (Figueres) 

26 de setembre de 2019 

 

Els membres del club de lectura de la Biblioteca Antoni Pladevall i Font de Taradell 

també van participar al programa “Clàssics catalans al vostre club de lectura”, amb 

la petició d’una sessió sobre la novel·la Les closes de Maria Àngels Anglada. Aquesta 

sessió es va realitzar el 26 de setembre a la ciutat de Figueres, concretament a la 

Biblioteca Fages de Climent, atès que es tracta de l’equipament encarregat de 

custodiar el fons documental de l’escriptora Maria Àngels Anglada.  

 

La sessió va comptar amb la participació del personal de la Biblioteca de Figueres, 

que van oferir als assistents una mostra de la documentació relacionada amb 

l’escriptura de Les closes que Anglada va utilitzar-se per elaborar la novel·la. 

Seguidament, Anna Perera es va encarregar de conduir la tertúlia al voltant de Les 

closes, en la què van participar els membres del club de lectura de la Biblioteca de 

Taradell que van assistir-hi. Finalment, Perera també va acompanyar-los en el 

guiatge del recorregut de l’itinerari literari M. Àngels Anglada a Figueres, elaborat 

per la Càtedra, com una activitat complementària a la sessió dedicada a la novel·la 

Les closes. 
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Curs de formació per a professorat: “El patrimoni literari, un recurs educatiu 

(mòdul 7)” 

Octubre-Novembre 2019 

 

En el marc de la col·laboració que la Càtedra de Patrimoni Literari té establerta 

amb Espais Escrits, Xarxa del Patrimoni Literari Català, s’ha organitzat el setè 

mòdul del curs de formació per a professorat “El patrimoni literari, un recurs 

educatiu”, que ha comptat també amb la complicitat de l’Institut de Ciències de 

l’Educació Josep Pallach de la Universitat de Girona.  

 

El curs, que ha comptat amb quatre sessions, combina la teoria i la pràctica sobre 

les potencialitats del patrimoni literari en l’àmbit docent de l’educació secundària 

obligatòria i postobligatòria. La Càtedra de Patrimoni Literari va oferir als docents 

inscrits al curs la possibilitat de realitzar el guiatge de dos itineraris literaris: «Les 

closes de Maria Àngels Anglada» i «Vilabertran». D’aquesta manera, vam poder 

donar a conèixer entre els professionals del sector educatiu la tasca que portem a 

terme des de la Càtedra de Patrimoni Literari i el valor dels autors patrimonials 

que han escrit sobre les terres de Girona. 
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Col·laboració amb el Jove Campus de Recerca 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

Juliol 2019 

 

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

va col·laborar en l’organització i la programació d’activitats en el marc del Jove 

Campus de Recerca que s’organitza anualment des de la Universitat de Girona. Es 

tracta d’una iniciativa que pretén acostar la recerca que es porta a terme des de 

l’àmbit universitari als estudiants de batxillerat de les comarques de Girona. 

 

En l’edició 2019, es va tutoritzar 

l’estudiant Clàudia Vallès, de 

l’Institut Font del Ferro de 

Palafolls, en l’elaboració del seu 

treball de recerca de batxillerat, 

dedicat a tres dones escriptores: 

Víctor Català, Mercè Rodoreda i 

Maria Àngels Anglada. D’altra 

banda, els estudiants de la branca 

d’humanitats i ciències socials, 

també van poder gaudir d’un taller de formació, sobre la relació entre la literatura i 

el territori i els itineraris literaris confeccionats per la Càtedra de Patrimoni 

Literari, que va anar a càrrec de Laura Masmiquel. 

 

 

Sessió sobre itineraris literaris 

Institut de Sant Pol de Mar 

17 de maig de 2019 

 

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

ha col·laborat en un projecte educatiu amb l’Institut Sant Pol de Mar. Durant el 

curs passat, es va desenvolupar un projecte interdepartamental (català, castellà i 

anglès) dirigit als estudiants de 3r d’ESO del centre que consistia en l’elaboració, 

per part dels alumnes, d’un itinerari literari pel municipi de Sant Pol de Mar. En 

aquest marc, Anna Perera va realitzar dues 

sessions de formació que combinaven els 

coneixements teòrics sobre l’elaboració 

d’itineraris literaris amb aspectes útils per 

a la posada en pràctica. Les dues sessions 

van tenir lloc a la Sala Lasarte de 

l’Ajuntament de Sant Pol de Mar i van 

assistir-hi un total de 80 alumnes. 
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Sessió sobre l’itinerari literari Aurora Bertrana a Ginebra  

Institut Jaume Vicens Vives (Girona) 

7 de juny de 2019 

 

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

va oferir als estudiants de 1r de Batxillerat de l’Institut Jaume Vicens Vives de 

Girona una sessió dedicada a divulgar la figura d’Aurora Bertrana i la seva literari, 

així com explorar les potencialitats de l’itinerari literari Aurora Bertrana a Ginebra. 

La iniciativa es va emmarcar en la preparació d’una sortida cultural que els 

estudiants van realitzar a la ciutat de Ginebra, la qual va incloure el guiatge del 

recorregut de l’itinerari per part dels mateixos alumnes que havien assistit a les 

sessions que Anna Perera, directora adjunta de la Càtedra de Patrimoni Literari, va 

realitzar al centre educatiu en una jornada de formació prèvia.  
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2. ITINERARIS LITERARIS 

 

Publicació de l’Itinerari Literari: Fages de Climent a Barcelona  
 
Fages de Climent a Barcelona és el número 21 de la 

col·lecció d’itineraris literaris autoguiats que 

publica regularment la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de 

Climent de la Universitat de Girona. 

 

Aquest itinerari, elaborat per la filòloga Maria 

Nunes, ressegueix els principals indrets de la 

ciutat de Barcelona relacionats amb la biografia i 

l’obra de l’autor, i té per objectiu contribuir a la 

difusió de la seva figura i l’obra literària. El 

recorregut s’estructura en tres àmbits: Sarrià, 

l’Eixample i Ciutat Vella. Es tracta de tres espais de 

característiques urbanes ben diferents que 

expliquen la relació de Fages de Climent amb la 

ciutat on va residir força anys, malgrat que sempre se sentí profundament 

identificat amb la seva terra i les seves arrels empordaneses.  

 

 

Presentació de l’itinerari literari Fages de Climent a Barcelona  

Museu d’Història de Barcelona (Barcelona)  

28 de maig de 2019  

 

La presentació pública de 

l’itinerari literari Fages de 

Climent a Barcelona va tenir lloc 

el passat 28 de maig a la seu de la 

Plaça del Rei del Museu 

d’Història de Barcelona. L’acte de 

presentació va comptar amb la 

participació de Mariàngela 

Vilallonga, consellera de Cultura 

de la Generalitat de Catalunya; 

Joan Roca, director del Museu d’Història de Barcelona; Maria Nunes, curadora de 

l’itinerari; Carles Fages Torrents, net de Carles Fages de Climent; i Sílvia Llach, 

Vicerectora de Territori i Compromís Social de la Universitat de Girona.  

 

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

https://youtu.be/0kJWOKcmaEo
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Presentació de l’itinerari literari L’alt Fluvià  

Can Trona. Centre de Cultura i Natura (Vall d'en Bas) 

19 de gener de 2019  

 

La presentació pública de l’itinerari 

literari L’alt Fluvià, publicat a finals 

de 2018 i número 20 de la col·lecció 

d’itineraris literaris autoguiats que 

publica regularment la Càtedra de 

Patrimoni Literari, es va realitzar el 

passat 19 de gener a Can Trona, 

Centre de Cultura i Natura de la Vall 

d’en Bas.  

 

L’alt Fluvià ressegueix el curs del riu Fluvià per la part alta, la que correspon a La 

Garrotxa: des del seu naixement fins a Besalú. L’itinerari recopila un conjunt de 

textos literaris que dibuixen la imatge de la comarca a l’entorn del paisatge i que 

permeten a lectors i visitants descobrir diferents mirades a l’entorn del riu Fluvià.  

 

La presentació va comptar amb la participació de Lluís Amat, alcalde de la Vall d’en 

Bas; Margarida Casacuberta, curadora de l’itinerari; Josep Vila, director del 

Campus Patrimoni Cultural i Natural de la Universitat de Girona; i Mariàngela 

Vilallonga, aleshores directora de la Càtedra de Patrimoni literari. Després de la 

presentació, Anna Perera, una de les curadores del volum, va conduir al públic 

assistent i va oferir el guiatge d’una part del recorregut, en què va llegir alguns dels 

fragments literaris que formen part de l’itinerari. 
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Presentació de l’itinerari literari García Lorca a Figueres  

Teatre-Museu Dalí (Figueres)  

23 de gener de 2019  

 

El Teatre-Museu Dalí de 

Figueres va acollir la 

presentació pública de 

l’itinerari literari bilingüe 

García Lorca a Figueres / 

García Lorca en Figueres, 

publicat a finals de 2018 i que 

va constituir el divuitè volum 

de la col·lecció “itineraris 

literaris autoguiats” que 

publica de manera regular la Càtedra de Patrimoni Literari. Aquest itinerari 

recorre diversos espais del centre de la ciutat de Figueres seguint les petjades de 

Federico García Lorca, que va visitar en les diverses ocasions la capital 

empordanesa, convidat per Salvador Dalí.  

 

La presentació, que podeu visualitzar en aquest enllaç, va comptar amb la 

participació de Mariàngela Vilallonga, aleshores directora de la Càtedra de 

Patrimoni Literari; Carles Ayats, president dels Amics dels Museus Dalí; i del grup 

de treball de l’Institut Ramon Muntaner de Figueres que es va encarregar 

d’elaborar l’itinerari: els professors Àngela Castaño i Joan Manuel Soldevilla, i els 

alumnes Laia Genover, Èlia Gràvalos, Blai Higueras, Àlez Izquierdo, Joana Oliveras i 

Iliyan Vasilev. Va tancar l’acte Jordi Masquef, alcalde de la ciutat de Figueres. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PYZNJL8Q02g&feature=youtu.be
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Realització de l’itinerari literari La casa de la literatura  

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona 

1 de febrer de 2019  

11 de maig de 2019 

10 de juliol de 2019 

 

L’itinerari literari La casa de la literatura recorre la 

Facultat de Lletres de la Universitat de Girona a través 

de fragments d’obres d’autors diversos. L’itinerari 

literari permet descobrir la Facultat a tota mena de 

públics, repassant la història de l’edifici, des de la seva 

fundació el segle XIII, quan era un convent de frares 

dominics, arribant fins als seus usos actuals, com a seu 

universitària, i també passant pels temps en què 

l’edifici era una caserna militar. 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari va col·laborar en l’organització de la II Jornada de 

Literatura i Batxillerat “Ex libris”. Es tracta d’una iniciativa que aplega professors i 

estudiants de batxillerat d’arreu de les comarques gironines interessats per la 

literatura. En la marc de la jornada “Ex libris” 2019, doncs, la Càtedra va oferir als 

inscrits la realització de l’itinerari literari La casa de la literatura amb l’objectiu 

d’acostar els estudis literaris i d’humanitats a l’etapa preuniversitària. 

 

En el marc de la mostra Girona, Temps de Flors, la Càtedra de Patrimoni Literari, 

juntament amb l’Àrea de Promoció d’Estudis i el Deganat de la Facultat de Lletres i 

de la Facultat de Turisme, també va oferir al conjunt de la ciutadania el guiatge de 

l’itinerari literari La casa de la literatura, que va tenir lloc el dissabte 11 de maig.  

 

Així mateix, la Càtedra de Patrimoni Literari ha col·laborat un any més en 

l’organització de la dotzena edició del Jove Campus de Recerca que té lloc a la 

Universitat de Girona 

cada any. En aquesta 

ocasió, el 10 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.  
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Realització de l’itinerari literari Fages de Climent a l’Empordà  

19 de gener de 2019  

L’itinerari literari Fages de Climent a 

l’Empordà, publicat l’any 2018, constitueix el 

número 19 de la col·lecció d’itineraris literaris 

autoguiats que publica regularment la Càtedra 

de Patrimoni Literari. Malgrat que l’itinerari 

discorre per diversos municipis de l’alt 

Empordà, el passat 19 de gener es va realitzar 

una part del recorregut, gràcies a una iniciativa empresa amb la col·laboració de la 

Biblioteca Fages de Climent de Figueres. Mitjançant un autobús que va portar les 

persones inscrites a l’activitat Joan Ferrerós, curador de l’itinerari i col·laborador 

de la Càtedra, va realitzar el guiatge d’una part del recorregut.  

 

 

Realització de l’itinerari literari: Fages de Climent a Figueres  

27 d’abril de 2019  

L’itinerari literari Fages de Climent a Figueres va ser 

publicat l’any 2017 per la Càtedra de Patrimoni 

Literari. El recorregut que dibuixa Fages de Climent a 

Figueres transcorre pels espais més rellevants del 

centre de la capital de l’alt Empordà de la mà de 

fragments literaris escollits d’entre la nombrosa obra 

de Fages de Climent. El passat 27 d’abril de 2019, 

l’Oficina de Turisme de Figueres, en col·laboració amb la Càtedra de Patrimoni 

Literari, va programar una visita guiada a l’itinerari literari Fages de Climent a 

Figueres, que va ser conduïda per Joan Ferrerós, filòleg, curador del volum i 

col·laborador de la Càtedra.  

 

 

Realització de l’itinerari literari: Maria Àngels Anglada a Figueres  

26 de setembre de 2019  

Els membres del club de lectura de la 

Biblioteca Antoni Pladevall i Font de 

Taradell van visitar a Figueres per tal de 

realitzar l’itinerari literari Maria Àngels 

Anglada a Figueres elaborat per la Càtedra 

de Patrimoni Literari. El guiatge del 

recorregut va anar a càrrec d’Anna Perera, 

directora adjunta de la Càtedra, i va servir per difondre la vinculació d’Anglada 

amb la capital empordanesa així com la resta d’activitats pròpies de la Càtedra. 
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Realització de l’itinerari literari Fages de Climent a Barcelona 

15 de setembre de 2019  

 

La realització de l’itinerari literari Fages de Climent a Barcelona, publicat per la 

Càtedra de Patrimoni Literari aquest mateix 2019, va ser programada en 

col·laboració amb el Museu d’Història de Barcelona. El guiatge del recorregut va 

anar a càrrec de la filòloga i col·laboradora de la Càtedra Maria Nunes, que va tenir 

cura de la presentació, el guió i la selecció de textos de l’itinerari. Durant la 

realització del guiatge, al qual 

van assistir alguns familiars de 

Fages de Climent, es van llegir 

textos de l’autor empordanès 

que recorden el seu pas per la 

ciutat de Barcelona i, per tant, 

es va fomentar la divulgació 

dels autors provinents de les 

terres de Girona. 

 

 

Realització de l’itinerari literari «Què us diré?»: Ramon Muntaner i Peralada  

9 de novembre de 2019  

 

L'itinerari literari «Què us diré?»: Ramon 

Muntaner i Peralada és el número 11 de la 

col·lecció d'itineraris literaris autoguiats que 

publica la Càtedra de Patrimoni Literari Maria 

Àngels Anglada - Carles Fages de Climent de la 

Universitat de Girona. La seva publicació es va 

emmarcar en la commemoració dels 750 anys 

del naixement de Muntaner i tenia l’objectiu de 

convertir-se en una oferta cultural estable de 

Peralada. A través d’aquest itinerari vam poder 

donar a conèixer l’obra de Muntaner en relació 

amb els espais de Peralada, on l'autor va néixer. 

I a través de la lectura de fragments de la seva 

obra, l'itinerari també convida els visitants a 

redescobrir Peralada. 

 

El passat dissabte 9 de novembre, el Centre de Turisme Cultural Sant Domènec va 

oferir la realització de l'itinerari literari en col·laboració amb la Càtedra de 

Patrimoni Literari. L’activitat es va incloure en la programació del Festival Som 

Cultura, impulsat pel Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona.   
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Realització de l’itinerari literari Vilabertran 

23 de novembre de 2019  

 

En el marc del curs de formació per a professorat 

“El patrimoni literari, un recurs educatiu (mòdul 

7)”, organitzat conjuntament per Espais Escrits i 

l’ICE de la Universitat de Girona, en col·laboració 

amb la Càtedra de Patrimoni Literari, es va 

programar una sessió sobre l’itinerari literari 

Vilabertran, que va constituir el número 15 de la 

col·lecció “itineraris literaris autoguiats” que 

publica de manera regular la Càtedra. La sessió, 

que va tenir lloc el 23 de novembre, va ser 

conduïda per Francesc Montero, curador de 

l’itinerari i col·laborador de la Càtedra de 

Patrimoni Literari. Els docents inscrits a la formació, van poder gaudir així del 

guiatge del recorregut, que va posar especialment èmfasi en el potencial didàctic 

dels itineraris literaris, fet que també va permetre donar difusió de la resta 

d’activitats de la Càtedra entre els professionals del sector educatiu. 

 

 

Col·laboració en la publicació Un viatge literari per la Costa Brava i el Pirineu 

de Girona 

 

El Patronat de Turisme Costa Brava – Pirineu de Girona ha impulsat la reedició de 

la publicació d’un catàleg digital de rutes literàries que es poden dur a terme a les 

comarques gironines. La Càtedra de Patrimoni Literari ha col·laborat en 

l’elaboració d’aquesta publicació posant a l’abast dels usuaris la informació sobre 

alguns dels itineraris literaris que s’han dissenyat i publicat des de la Càtedra. Així 

doncs, la publicació impulsada pel Patronat inclou en diversos casos l’accés directe 

a la versió digital, també disponible a www.patrimoniliterari.cat/itinerari, dels 

següents itineraris literaris confeccionats per la Càtedra:  

 

 L’Empordà de Maria Àngels Anglada 

 Fages de Climent a Castelló d’Empúries 

 Les closes de Maria Àngels Anglada 

 Fages de Climent a Figueres 

 «Què us diré?» Ramon Muntaner i Peralada 

 Vilabertran 

 Rodoreda Romanyà 

 L’alt Fluvià 

  

https://issuu.com/costabravapirineugirona/docs/rutes_literaries
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari
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3. PRESENTACIONS I PARTICIPACIONS 
 

Participacions de Mariàngela Vilallonga, directora de la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent (gener-març 2019): 

 Reunió de directors i directores de càtedres de la Universitat de Girona amb el 

Vicerectorat de Territori i Compromís Social. Rectorat de la Universitat de 

Girona, 16 de gener de 2019. 

 Parlament oficial en nom de les persones guardonades amb la Medalla Narcís 

Monturiol. Palau de la Generalitat de Catalunya (Barcelona), 19 de febrer de 

2019. 

 Assistència a l’assemblea de socis d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari 

Català. Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 11 de març de 2019. 

 

Participacions de Margarida Casacuberta, directora de la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent (abril 2019-actualitat): 

 Reunió de directors i directores de càtedres de la Universitat de Girona amb el 

Vicerectorat de Territori i Compromís Social. Rectorat de la Universitat de 

Girona, 16 de gener de 2019. 

 Reunió amb el Vicerectorat de Territori i Compromís Social. Rectorat de la 

Universitat de Girona, 3 d’abril de 2019. 

 Reunió amb el diputat Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 

Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Albert Piñeira i Brosel. Diputació de Girona, 30 

d’octubre de 2019.  

 Reunió amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 31 

d’octubre de 2019. 

 Reunió amb el regidor de cultura de l’Ajuntament de Figueres. 23 de desembre 

de 2019. 

 

Participacions d’Anna Perera, directora adjunta de la Càtedra de Patrimoni 

Literari Maria Àngels Anglada – Carles Fages de Climent: 

 

 Participació al IV Seminari d'intercanvi d'experiències sobre Geografies 

Literàries amb la presentació de la comunicació: «Federico García Lorca a 

Figueres: el pas del poeta per la ciutat, amb el rerefons de Dalí». Universitat de 

València, 11 de gener de 2019. 

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

Català. Museu d’Història de Barcelona, 14 de gener de 2019. 

 Reunió de la Junta directiva d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari 

Català. Vil·la Joana – Casa de la Literatura (Barcelona), 4 de març de 2019. 
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 Presentació del llibre Rutes literàries de Barcelona II, de Maria Nunes. Llibreria 

22 (Girona), 5 de març de 2019. 

 Assistència a l’assemblea de socis d’Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari 

Català. Institut d’Estudis Catalans (Barcelona), 11 de març de 2019. 

 Reunió de programació del curs de formació per a professorat “El patrimoni 

literari, un recurs educatiu”. Institut de Ciències de l’Educació Josep Pallach de 

la Universitat de Girona, 15 de març de 2019. 

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

Català. Museu d’Història de Barcelona, 26 de març de 2019. 

 Reunió del Clúster de recerca del Campus de Comunicació Cultural de la 

Universitat de Girona amb el Vicerector de Projectes Estratègics, Dr. Josep 

Calbó. Facultat de Lletres, 28 de març de 2019. 

 Reunió amb el director de la Institució de les Lletres Catalanes, Oriol Ponsatí-

Murlà. Facultat de Lletres, 20 de maig de 2019. 

 Assistència al curs “Comunicar al segle XXI, nous llenguatges multimèdia”. 

Facultat d’Educació i Psicologia (Universitat de Girona), 14 de juny de 2019. 

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

Català. Museu d’Història de Barcelona, 26 de juny de 2019. 

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

Català. Fundació Miquel Martí i Pol (Roda de Ter), 30 de setembre de 2019. 

 Assistència a l’acte central de l’Any Dolors Monserdà. Palau de la Generalitat de 

Catalunya (Barcelona), 8 d’octubre de 2019. 

 Reunió amb el diputat de Cultura, Noves Tecnologies, Esports i Educació de la 

Diputació de Girona, Il·lm. Sr. Albert Piñeira i Brosel. Diputació de Girona, 30 

d’octubre de 2019.  

 Reunió amb l’equip de govern de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries. 31 

d’octubre de 2019. 

 Assistència a la VIII Jornada Tècnica d’Espais Escrits “Treballar en xarxa els 

autors patrimonials”. Fundació Joan Brossa (Barcelona), 4 de novembre de 

2019. 

 Reunió de seguiment del Clúster de Recerca del Campus Patrimoni Cultural i 

Natural. Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona, 13 de 

desembre de 2019. 

 Reunió amb el regidor de cultura de l’Ajuntament de Figueres. 23 de desembre 

de 2019. 

  



28 
 

4. 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, 

 

Des de 2018, Anna Perera, actual directora 

adjunta de la Càtedra, forma part de la junta 

directiva d’Espais Escrits. D’aquesta manera, 

s’estreny la col·laboració i la presència de la 

Càtedra en les activitats promogudes per 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 educativa 

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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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 es va desplegar l’any 

2018 arran de la celebració oficial de l’Any Fages de Climent, ja que gràcies a la 

tasca de divulgació i estudi portada a terme per la Càtedra de Patrimoni Literari 

des de 2013 s’han pogut culminar els objectius amb la continuïtat de diverses 

iniciatives i activitats celebrades arreu del territori. 
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5. RECURSOS DIGITALS 

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

 

Al llarg de l’any 2019, 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 ampliat i divulgat la secció específicament dedicada als itineraris 

literaris confeccionats per la Càtedra que es troba disponible al portal 

www.patrimoniliterari.cat/itinerari, que va presentar-se públicament l’any 2018. 

Ara mateix, es poden consultar set itineraris literaris en línia: 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 i L’alt 

Fluvià. 

 
La intenció és incorporar la resta d’itineraris literaris confeccionats per la Càtedra 

al llarg dels següents mesos. D’aquesta manera, s’incrementarà la difusió de la 

tasca portada a terme per la Càtedra de Patrimoni Literari en l’elaboració 

d’itineraris literaris amb l’objectiu d’arribar a nous públics. Així mateix, es podrà 

posar en valor el patrimoni literari de terres de Girona oferint 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.  

 

http://www.patrimoniliterari.cat/
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=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.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=
http://www.patrimoniliterari.cat/itinerari/mapa.php?iid=20&aid=all&oid=all&poid=all&clau=
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Recursos didàctics digitals sobre els Jocs Florals 

 

La Càtedra de Patrimoni Literari, juntament amb l’Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona, ha obtingut un ajut del Memorial Democràtic 

de la Generalitat de Catalunya pel desenvolupament d’un projecte educatiu i 

pedagògic en el marc de les seves subvencions per a activitats commemoratives, de 

recerca i de difusió de la memòria democràtica. En concret, el nostre projecte 

educatiu ha consistit en l’elaboració d’unes propostes didàctiques adaptades als 

diferents nivells educatius obligatoris i postobligatoris (primer i segon cicle d’ESO i 

Batxillerat) i també en el disseny d’uns materials per als docents que pretenen 

divulgar el fenomen dels Jocs Florals en els diversos estadis educatius fomentant la 

presència de les TIC a l’aula. 

 

El portal www.patrimoniliterari.cat és una plataforma de divulgació de la recerca 

que portem a terme des de la Càtedra de Patrimoni Literari i el grup de recerca de 

patrimoni literari de la Universitat de Girona. Els web està dividit en dues seccions: 

certàmens literaris i itineraris literaris. Si bé ja s’ha fet esment a la secció 

específicament dedicada als itineraris, una de les incorporacions que enguany s’ha 

realitzat en la secció dedicada als Jocs Florals i altres certàmens literaris en llengua 

catalana és la inclusió dels recursos didàctics i docents dissenyats per tal de 

divulgar en els diversos estadis educatius un fenomen literari de primer ordre com 

són els Jocs Florals. A banda dels recursos didàctics elaborats, que estan 

disponibles a l’enllaç www.patrimoniliterari.cat/propostes-didactiques.php, la 

secció dedicada als certàmens literaris incorpora també una cartografia literària 

digital dels Jocs Florals celebrats arreu del món entre 1859 i 1977. Es tracta d’una 

eina que posa a l’abast del estudiosos i del públic no especialitzat tota la informació 

que hem pogut recollir al llarg dels últims anys sobre els certàmens literaris en 

llengua catalana que han tingut lloc en l’etapa contemporània. 

 

Així doncs, gràcies al suport del Memorial Democràtic, que ha cofinançat una part 

de les despeses d’aquest projecte educatiu, hem pogut posar a l’abast dels docents 

uns materials actualitzats que permeten evidenciar la importància dels Jocs Florals 

en la història de la llengua, la literatura i la cultura catalana, especialment a partir 

de la guerra civil espanyola, 

quan la seva celebració a 

l’exili va esdevenir un acte 

de resistència en què la 

literatura era una eina molt 

valuosa per tal de 

reivindicar les arrels i els 

valors de la cultura catalana.  

 

 

http://www.patrimoniliterari.cat/
https://www.patrimoniliterari.cat/propostes-didactiques.php
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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 tres itineraris literaris dedicats a 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. Pel que fa a 

Carles Fages de Climent, hi ha disponibles dos itineraris literaris (Fages de Climent 

a Castelló d’Empúries i Fages de Climent a Figueres) i 12 espais literaris. Finalment, 

també hi ha a disposició dels usuaris l’itinerari literari Aurora Bertrana a Ginebra i 

un conjunt de 26 espais literaris referits a l’autora. D’altra banda, convé destacar 

que el www.mapaliterari.cat també incorpora l’itinerari La casa de la literatura, 

que recorre la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Així mateix, tant 

Maria Àngels Anglada com Carles Fages de Climent formen part de l’itinerari 

literari Temples amb veu d'escriptors, que inclou textos de diversos autors 

representats en el si de la xarxa Espais Escrits.  

 

D’altra banda, tota aquesta informació també es troba 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. 

 

 

Bloc “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. 

 

 

  

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

 

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

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

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

existeixen comptes propis de Maria Àngels Anglada, d’Aurora Bertrana (gestionats 

íntegrament per la Càtedra de Patrimoni Literari) i de Carles Fages de Climent 

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

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/C%C3%A0tedra-de-Patrimoni-Literari-Anglada-Fages-267119945678/
https://twitter.com/cmaapl?lang=ca
https://www.instagram.com/catedrapatrimoniliterari/
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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