
Llengua i Literatura 
Catalanes a Batxillerat 

 

 

 

Per quart any consecutiu, des de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona us oferim unes conferències 

relacionades amb continguts que impartiu als centres de Secundària i Batxillerat. Enguany, en una iniciativa conjunta 

de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes, la Càtedra Joan Vinyoli de Poesia contemporània, la Càtedra de Patrimoni 

Literari M. A. Anglada – C. Fages de Climent i la Facultat de Lletres, us oferim la possibilitat d’impartir al vostre 

centre dues conferències sobre temes vinculats a la llengua i la literatura catalanes.  

Les conferències a triar que us oferim són les següents:  

· Els trobadors a Catalunya: lectura de la Cansoneta leu e plana de Guillem de Berguedà i la Viadeira de Cerverí de 

Girona 

· El català normatiu del segle XXI: l’Ortografia i la Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans 

· Josep Palau i Fabre (1917-2008): l’alquimista de la poesia catalana del segle XX 

· Aurora Bertrana (1892-1974). Exotisme, guerra i exili: Narrativa i memòries 
 

Temàtica i continguts 

Les conferències i el material de suport aborden la temàtica tant des de la perspectiva de la història de la llengua i la 

literatura, com de la interpretació i el comentari dels textos, tal com es detalla a l’espai dedicat a cada conferència 

que trobareu al revers d’aquest document.  

Els continguts de totes les conferències estan elaborats amb una intenció clarament divulgativa, per despertar 

l’interès dels i les joves estudiants pel tema tractat i per fer-los partícips de la recerca i activitats que duem a  

terme a la Universitat de Girona en el camp de la llengua i la literatura. 

Els materials de suport utilitzats en les conferències consisteixen en fragments audiovisuals, imatges i citacions 

breus dels textos més significatius, que ajuden a comprendre els trets més rellevants del tema o autors i obres 

proposats. 

La durada prevista de cada conferència és de 45 minuts. 

 

Preu: Gratuït 

Destinataris, lloc i durada  

· Les conferències s’adrecen a l’alumnat de 1r i 2n de Batxillerat. 

· Cada centre podrà demanar fins a un màxim de dues conferències d’entre les quatre que s’ofereixen, indicant 

l’ordre de preferència. Les peticions s’atendran per ordre d’arribada i segons disponibilitat.  

· Ens oferim a traslladar-nos al vostre centre per impartir la conferència, en l’horari i data que puguem acordar. 

· En cas que se sol·licitin dues conferències, es podran impartir en dates diferents, per adaptar-nos millor a la 

vostra programació. 
 

Sol·licituds i Contacte  

• Per correu electrònic : ilcc@udg.edu 

• Per telèfon : 972 418 231 (matins). Persona de contacte: Francesc Montero. 

Us agrairem que ens faciliteu el nom del centre, adreça postal, adreça electrònica, persona i telèfon de contacte. 

S’admetran peticions de conferències fins el 15 de novembre de 2017; i s’impartiran conferències fins el 30 d’abril de 

2018. Les sol·licituds es poden fer efectives a partir de la recepció del present material informatiu. 

 

 

Organitza:  
 

 

 

 

 

Amb el suport de: 

Conferències  
al vostre institut 

2017-2018 
Activitat gratuïta 



 

 

Els trobadors a Catalunya 

Lectura de la Cansoneta leu e plana de Guillem de Berguedà 

i la Viadeira de Cerverí de Girona 

 

· El món dels trobadors: viatges reals i viatges poètics 

· Aliances i rivalitats: evocacions poètiques de la vida a les corts 

medievals 

· Tradició i experimentació a la poesia trobadoresca catalana  

 

 

 

El català normatiu del segle XXI 
L’Ortografia i la Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans 

· Sentit i context de la nova Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC 

(2016) i de l’Ortografia catalana (2017). 

· Principals novetats normatives, tant en el terreny de l’ortografia 

com en el de la gramàtica. 

· Estratègies, eines de consulta i altres recursos per assimilar 

adequadament els nous criteris normatius. 

 

 

 

 

Josep Palau i Fabre (1917-2008) 
L’alquimista de la poesia catalana del segle XX 

· Introducció a la vida i a l’obra de Josep Palau i Fabre 

· Palau i la generació perduda: la poesia catalana de postguerra 

· Poemes de l’Alquimista: motius i temes 

 

 

 

 

 

Aurora Bertrana (1892-1974) 
Exotisme, guerra i exili: Narrativa i memòries 

· Introducció a la vida i a l’obra de d’Aurora Bertrana 

· La narrativa d’Aurora Bertrana a cavall de la guerra civil 

· Les Memòries d’una vida intensa 

 


