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Programa
Taller de Lectura en Veu
Alta. La paraula és viva.

Taller de Narrativa Curta.
Crear, narrar, suggerir.

Taller d’Escriptures
Autobiogràfiques.

Final de Cicle. La confecció
del llibre de poemes.

A càrrec de Cristina Cervià (Girona,
1965), actriu i directora de teatre.

A càrrec de Miquel Martín (Begur,
1969), escriptor.

A càrrec de Roger Costa-Pau
(Barcelona, 1966), poeta, crític literari
i escriptor.

Curs adreçat a tots els que utilitzin la
veu com una eina de treball i també als
amants de la poesia i la lectura en veu
alta.

Els humans han sentit sempre la
necessitat d’explicar històries, per
això les primeres creacions literàries
són mites, llegendes o rondalles, és a
dir, narracions populars transmeses
oralment.

A càrrec de Raquel Picolo i Berné (Cerbi, Pallars Sobirà, 1961), escriptora,
professora d’escriptura creativa.
Les escriptures autobiogràfiques no
són tan fàcils com de vegades semblen
per la proximitat del jo, perquè impliquen un joc de miralls i de distàncies
narratives, i la necessitat de marcar les
fronteres de la identitat.

Aquest any proposem la culminació del
final de cicle, amb el projecte ambiciós
de la confecció del llibre que cadascun
dels alumnes que han participat en els
tallers de poesia dels cursos anteriors
ja poden tenir. Es planteja el repte de
construir-lo i estructurar-lo com a tal,
com a manuscrit per deixar a punt de
publicació. Si no heu participat en els
tallers de poesia anteriors però heu
escrit i us interessa la proposta també
us hi podeu inscriure.

L’objectiu del curs és redescobrir el
poder de les paraules tenint en compte
el seu poder sonor i els seus significats.
És imprescindible captar l’atenció
del públic, transmetre l’essència dels
textos amb estil propi, aprofundir
en l’expressivitat de la paraula i que
l’artifici del text es torni una eina de
plaer per a comunicadors i oients.
Analitzarem textos eminentment
poètics i n’explorarem les diverses
interpretacions orals.

Del 08.10.16 al 19.11.16 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla
dissabtes matí: 11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €,
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15):
del 5 al 20 de setembre
a http://palafrugell-es.palafrugell.cat/

Mitjançant
l’escriptura
podem
fixar i polir les nostres narracions,
matisar-les amb diàlegs, descripcions
i d’altres recursos. L’escriptura ens
permet treballar el text i explorar les
possibilitats del llenguatge, ens permet
suggerir i enriquir el seu significat.
Aquest taller vol oferir les eines per
elaborar i millorar un text i, també,
les claus per evitar les errades més
comunes. És un taller pràctic a partir
d’orientacions i recomanacions.
Perquè, al cap i a la fi, com diu
l’escriptor Donald M. Murray:
“Escriure és reescriure”.

Del 08.10.16 al 19.11.16 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla
dissabtes matí: 11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €,
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15):
del 5 al 20 de setembre
a http://palafrugell-es.palafrugell.cat/

Aquest taller està pensat tant pels que
van fer el d’”Autobiografia, diari íntim i altres literatures del jo” el curs
passat com pels que s’hi acosten per
primera vegada. Proposo una travessia
a la carta per les escriptures del jo: autobiografia, memòries, diari íntim, dietaris, autobiografies ficcionades, cartes... Cadascú dissenyarà el seu projecte
personal i l’anirà treballant per acabar
presentant-ne una mostra significativa
a finals de curs.

Del 11.02.17 – 08.04.17 (9 sessions)
. Fundació Josep Pla
dissabtes matí: 11:00 – 13:00
. Preu: 72,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15)
del 13 al 24 de gener
a http://palafrugell-es.palafrugell.cat/

1) Procés de selecció dels poemes.
Estudi de qualitat i tancament de
material.
2) Arquitectura del volum. Estudi
de possibilitats de gènesi segons el
material.
3) Tancament de projecte des de totes
les seves perspectives.

Del 06.05.17 al 10.06.17 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla
dissabtes matí: 11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 12)
del 13 al 24 de gener
a http://palafrugell-es.palafrugell.cat/

