
Patrocina:BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ

DADES PERSONALS

DNI o passaport                      Nom
 
Primer cognom Segon Cognom
 
Adreça  
 
Població                     CP 
 
Comarca/província   Tel. 
 
Adreça electrònica   Data de naixement  

Dades acadèmiques o professionals:
 
Estudiant/a de la UdL: Sí  / No       En cas afirmatiu indiqueu:

Centre    Curs Titulació 

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí  / No      En cas afirmatiu indiqueu:

Universitat    Curs Titulació 

Si no sou estudiant universitari, indiqueu la titulació i/o la professió 
 

 Vull rebre el llibret informatiu dels cursos d’estiu de properes edicions. 

En compliment de la Llei 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades 
de Caràcter Personal, les dades de caràcter personal facilitades s’incorpora-
ran en un fitxer degudament registrat del que és titular la Universitat de Lleida 
amb la finalitat d’atendre aquesta relació i ser informat d’activitats que realit-
za la Universitat de Lleida. Les dades personals facilitades són confidencials i 
d’ús exclusiu de la Universitat i són tractades d’acord amb la normativa vigent 
en matèria de protecció de dades. El titular de les dades por exercir els seus 
drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació mitjançant escrit adre-
çat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals, de forma específica, us voleu 
inscriure. Abans de formalitzar la matrícula, confirmeu la compatibilitat horària dels 
cursos i la disponibilitat de places:

CODI TÍTOL
 
 
 
 

Import de la matrícula dels cursos   
de la Universitat d’Estiu de la UdL escollits   A
 
Reducció del 15%, si s’efectua l’ingrés 
abans del dia 31 de maig de 2010 A * 0,85 B

Reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre 
l’1 i el 18 de juny de 2010 A * 0,90 C
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ALLOTJAMENT
 Vull allotjar-me en el Centre Residencial i de Serveis de la Seu d’Urgell.

Marqueu els dies d’estada en el Centre (compta des de l’hora de sopar fins a la 
de dinar de l’endemà): 
 

 
Dilluns 12

 
Dimarts 13 

 
Dimecres 14

 
Dijous 15

 
Divendres 16

 
Dissabte 17

 
Diumenge 18

 
Dilluns 19

 
Dimarts 20

 
Dimecres 21

 
Dijous 22

 
Divendres 23

      

Nombre total de nits  D

Import de l’allotjament  27,50 € *D E

Import total a ingressar (matrícula + allotjament) A/B/C + E 

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar aquesta inscripció a l’Oficina de la 
Universitat d’Estiu (C/ Jaume II, 71. 25001 Lleida. Tel. 973 703390 a/e: estiu@estiu.
udl.cat) i us lliuraran el full de pagament que heu de portar a ingressar a la Caixa, 
Caixa de Catalunya o Banc Santander.

Vull assistir a una de les vetllades de la Universitat d’Estiu a la Seu d’Urgell (sopar 
fred gratuït)

La Seu d’Urgell  
 Dimecres 14  Dimarts 20

Empleneu aquest apartat si us interessa compartir cotxe:

Trajecte 
 
Dia

Hora

Tinc vehicle:  Sí      No  

 Autoritzo a facilitar el meu telèfon a qui vulgui compartir cotxe per fer el mateix  
 desplaçament

La Universitat d’Estiu només actua d’intermediària, no es fa responsable de cap 
inconvenient que pugui sorgir

05U3 

VERDI-WAGNER: DOS PERFILS

Del 13 al 16 juliol 
La Seu d’Urgell

Giuseppe Verdi i Richard Wagner van ser dos dels compositors ope-
rístics més grans del segle XIX. Les seues trajectòries vitals i artís-
tiques, tot i coincidents en el temps, suposen dos plantejaments 
radicalment diferents. Culminació de la lírica italiana, l’un, i del sentir 
romàntic d’arrel germànica, l’altre, els seus respectius posiciona-
ments estètics, polítics i, fins i tot, d’estil de vida, han estat sovint 
contraposats. El curs es planteja remarcar el significat de les seues 
obres, tot destacant-ne les particularitats musicals i dramàtiques. 
L’objectiu del curs és facilitar l’accés al coneixement de la dimen-
sió artística dels dos compositors, així com ajudar a comprendre’n 
l’obra tot presentant el context cultural i social del qual sorgeix, l’ar-
quitectura interna i la significació estètica i històrica. Es vol poten-
ciar una aproximació vivencial al fet musical i contribuir a desvetllar 
les capacitats per a una escolta sensible i fonamentada en conei-
xements.
Curs especialment adreçat a persones majors de 50 anys, que tin-
dran ordre de prioritat en la matrícula. Resta obert al públic en gene-
ral, sempre que quedin places lliures.

Coordinació Màrius Bernadó Tarragona (Departament d’Història de l’Art i 
Història Social de la UdL) i Rosa M. Pérez Calvo (Aules Gent 
Gran de la UdL)

Equip docent  Màrius Bernadó Tarragona (UdL), Oriol Sans Arrufat (Univer-
sitat de Michigan) i Joan Vives Bellalta (Catalunya Música)

Hores lectives 20
Espai IES Joan Brudieu de la Seu d’Urgell
Preu 40 €
Places  30

PROGRAMA                                                                                       
 
Dimarts 13 
 Joan Vives
09.30-11.30 h Giuseppe Verdi, el compositor del Risorgimento
12.00-14.00 h Giuseppe Verdi i la culminació de l’òpera romàntica 

italiana
 
Dimecres 14 
 Oriol Sans
09.30-11.30 h Les veus en Verdi
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Personatges verdians: del drama a la música
 

Dijous 15 
 Màrius Bernadó
09.30-11.30 h Richard Wagner: l’home i l’obra
 Oriol Sans
12.00-14.00 h El llenguatge musical wagnerià
 Màrius Bernadó
16.00-20.00 h Projecció operística en vídeo
 
Divendres 16 
 Oriol Sans
09.30-11.30 h Richard Wagner i el drama musical
 Màrius Bernadó
12.00-14.00 h Significació i influència de l’obra de Wagner
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