BUTLLETA D’INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
DNI o passaport
Sexe

H

Data naixement
D

Nom

Primer Cognom

Segon Cognom

Adreça
Població

CP

Comarca/província

Tel.

PATROCINA

Adreça electrònica
Dades acadèmiques o professionals:
Estudiant/a de la UdL: Sí
Centre

/ No

En cas afirmatiu indiqueu:

Curs

Estudiant universitari de fora de la UdL: Sí
Universitat

Titulació
/ No

Curs

En cas afirmatiu indiqueu:
Titulació

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

Vull rebre informació 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,
s’informa que les dades de caràcter personal facilitades s’incorporaran 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 realitza 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 pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació
mitjançant escrit adreçat a la Secretaria General, Plaça de Víctor Siurana, 1 de Lleida, CP 25003.

Signatura:

Indiqueu el codi i el títol dels cursos als quals 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		
Estudiants UdL: reducció del 30%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 i el 30 de maig de 2014*

Estudiants UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre el 2 i el 20 de juny de 2014*

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua
l’ingrés entre el 5 de maig i el 20 de juny de 2014*

A

A x 0,70

B

A x 0,80

C

A x 0,90

D

*Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals

Per formalitzar el pagament, heu de fer arribar la 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, terminals de ServiCaixa, CatalunyaCaixa o Banc Santander.

alcoletge

del 9 a l’11 de juliol de 2014

38A2

Llengua i Literatura

FILLS DE LA REVOLUCIÓ I DE LA
GUERRA. LITERATURA SOTA LES
BOMBES
Del 9 a l’11 de juliol
Alcoletge

L’inici de la Guerra Civil Espanyola (1936-1939) suposa un
capgirament radical de la situació cultural i literària del país.
Els escriptors, com és lògic, i cadascú des de la seva posició
estètica i ideològica, es veuen determinats pels esdeveniments i,
consegüentment, també la seva activitat creadora. A grans trets,
hi ha, entre els escriptors fidels a la República, bàsicament tres
posicionaments: continuïtat, adequació a la nova realitat o delicat
equilibri entre el compromís amb la realitat històrica i la voluntat de
qualitat artística. En tot cas, la producció literària del període, tot i
els condicionants i les dificultats, és prou significativa i, en alguns
casos, com el de la poesia, viu un moment de gran vitalitat i se li
confereix, a més, una funció històrica sense precedents.
Aquest curs vol donar notícia de la situació cultural del període, de
les plataformes literàries existents o de nova creació i de la diversitat
de propostes que s’hi desplega, amb una atenció molt especial als
textos produïts en aquests anys de contesa bèl·lica, des dels més
circumstancials i circumstanciables i, doncs, d’urgència, a aquells
que aspiren a atènyer, a pesar de les circumstàncies, un alt grau de
qualitat literària.
Llengua d’impartició: Català
Coordinació
Equip docent

Hores lectives
Espai
Preu
Places

PROGRAMA
Dimecres 9
09.30-10.00 h Inauguració del curs
Maria Campillo
10.00-11.30 h Escriptors catalans i compromís antifeixista, 19361939
12.00-14.00 h Narrativa de guerra: Unitats de xoc, de Pere Calders
Xavier Macià
18.00-20.00 h Literatura de trinxera
Dijous 10

Josep Camps
09.00-10.30 h Els pares dels soldats, de Joan Baptista Xuriguera
Francesc Foguet
10.30-12.00 h Teatre en temps de guerra
Jordi Julià
12.15-14.15 h El combat del poeta: Màrius Torres
Miquel M. Gibert
16.00-18.00 h Joan Oliver a escena
21.00-22.30 h Estrena de l’obra La fam, de Joan Oliver (muntatge
teatral d’Eduard Muntada)
Divendres 11

Juanjo Manau
09.30-11.00 h Poesia de guerra: Machado, Hernández, Alberti
Sam Abrams
11.30-14.00 h Poesia de guerra: Arderiu, Bartra, Manent
Sandro Machetti
16.30-18.00 h Cinema 1936-1939: Catalunya màrtir

Xavier Macià Costa (Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la UdL)
Sam Abrams (escriptor), Maria Campillo Guajardo (Universitat Autònoma de Barcelona), Josep Camps Arbós (INS Lo
Pla d’Urgell, Bellpuig), Francesc Foguet Boreu (Universitat
Autònoma de Barcelona), Miquel Maria Gibert Pujol (Universitat Pompeu Fabra), Jordi Julià Garriga (Universitat Autònoma de Barcelona), Sandro Machetti Sánchez (UdL), Xavier
Macià Costa (UdL) i Juanjo Manau Encontra (escriptor)
20
Centre d’Interpretació del Patrimoni de la Guerra Civil
Ermengol Piró, d’Alcoletge
79,06 € estudiantat UdL / 90,00 € la resta
25

Oficina de la Universitat d’Estiu: Campus de Cappont. Edifici Polivalent. C/ Jaume II, 71, planta baixa 25001 Lleida
Per a més informació: Tel. 973 70 33 90 - Fax 973 70 33 98 - A/e: estiu@estiu.udl.cat - http://estiu.udl.cat

INFORMACIÓ
L’Ajuntament d’Alcoletge pot facilitar més informació sobre el curs
Ajuntament d’Alcoletge
C/ de Doctor Fleming, 2
25660 Alcoletge
Tel. 973 196 011 / 973 196 012

