Informació
L’Aula de Lletres de Palafrugell és una iniciativa
de la Fundació Josep Pla i l’Àrea d’Educació de
l’Ajuntament de Palafrugell que neix amb l’objectiu
d’oferir un nou àmbit de reflexió sobre
la paraula i l’escriptura.

Fundació Josep Pla
Nou 51, Palafrugell
972 30 55 77
www.fundaciojoseppla.cat

L’Aula de Lletres vol ser un lloc de trobada per a totes
les persones -joves i adultes- interessades en l’escriptura, la creació literària i la degustació de la literatura. Proposarem activitats de formació de formats
diversos (tallers, conferències, recitals, jornades,
espectacles literaris...) que ens donin eines i recursos
per millorar l’ús professional i artístic de l’escriptura i
ens permetin assaborir la literatura en totes les seves
potencialitats com a lectors i com a futurs escriptors.

L’Aula de Lletres de Palafrugell
és una iniciativa de:

Els eixos vertebradors de la programació d’aquest
curs inaugural 2013-2014 seran tres tallers de
creació literària, un de poesia, un de narrativa per
a joves i un de narrativa per a adults. Desitgem que
siguin del vostre interès i que ens trobem ben aviat a
la Fundació Josep Pla, on es realitzaran els tallers.
"

Col laboren:

Curs 2013 –
14

Tallers de
literatura

Programa
Taller de Creació Literària

Taller d’Escriptura per a Joves

Taller de Creació Literària

El poema, un acte creatiu

Vull escriure!

Escriure i narrar

A càrrec de Roger Costa-Pau, poeta, crític literari
i escriptor.

A càrrec de Núria Martí Constans, professora de
català i anglès i escriptora.

A càrrec de Gerard Prohias, gestor cultural
i escriptor.

El taller, concebut a parts iguals de dedicació a la
teoria i a la pràctica, pretén oferir les claus, els requisits i els fonaments de l’escriptura de poesia. Cada
sessió contindrà un espai de temps concret a l’anàlisi
compartida dels treballs pràctics que es van fent al
llarg del taller.

T’agrada jugar amb les paraules? Vols conèixer les
eines de l’escriptor? Si tens entre 13 i 18 anys, vine a
aquest taller d’escriptura per a joves! Aprendrem a
despertar els sentits per escriure, parlarem de narradors i de punts de vista, de com començar el text
i de com acabar-lo, i farem néixer els personatges.
A través d’exercicis pràctics divertits, buscarem la
manera de donar vida a les teves idees per tal que, al
final del curs, tinguis el teu conte acabat a les mans.

Quan un s’asseu davant del foli en blanc, per tal
d’escriure una història, cal prendre tot un seguit de
decisions. Són decisions simples, però transcendentals per tal d’assolir l’objectiu proposat: qui ens
explica la història, quin punt de vista adoptem, en
quin punt cronològic de la història situem la narració, quin estil d’escriptura usem... Són decisions al
servei d’una estratègia: narrar una història i atrapar
el lector. L’objectiu del taller és que cadascun dels
participants escrigui la seva pròpia narració, aplicant
les seves pròpies estratègies.

Del 19.10.13 al 23.11.13
5 sessions
Dissabtes matí 11:00 -13:00
 Fundació Josep Pla
 Preu 40€
 Inscripcions (mínim 10, màxim 15):
Del 9 a 19 de setembre a
www.palafrugell.cat/palafrugell-es

Del 01.02.14 al 01.03.14
5 sessions
Dissabtes matí 11:00 -13:00
 Fundació Josep Pla
 Preu 40€
 Inscripcions (mínim 10, màxim 15):
Del 13 al 19 de gener de 2014 a
www.palafrugell.cat/palafrugell-es

Del 08.03.14 al 05.04.14
5 sessions
Dissabtes matí 11:00 -13:00
 Fundació Josep Pla
 Preu 40€
 Inscripcions (mínim 10, màxim 15):
Del 13 al 19 de gener de 2014 a
www.palafrugell.cat/palafrugell-es

