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1. Introducció a les tècni-
ques narratives.

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

El taller proposa explorar diferents tèc-
niques narratives a través d’exercicis 
pràctics, comentaris de text i orienta-
cions de caire teòric. 

Des de l’àmbit narratiu, es treballarà 
també la descripció, així com el text 
conversacional, argumental o reflexiu. 

L’objectiu del taller és dotar l’alumne 
de més recursos, tant narratius com 
lingüístics, per tal que guanyi con-
fiança i fluïdesa a l’hora d’enfrontar-se 
a la creació literària.

Del 14.10.17 al 18.11.17 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla, dissabtes matí: 
11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15): 
del 18 al 30 de setembre al 972 30 55 77 

o a info@fundaciojoseppla.cat

2. Escriptura i natura.
A càrrec de Raquel Picolo i Berné 
(Cerbi, Pallars Sobirà, 1961), escrip-
tora i professora d’escriptura.

“Els rossinyols, quan passen de Nord a 
Sud mengen cireres, i quan volen de 
Sud a Nord mengen olives.” (Josep Pla)
La natura i les ciències naturals han 
tingut i tenen un paper molt important 
a la literatura. Des de la visió idíl.lica i 
simbòlica del paisatge i dels elements 
naturals a la consciència del medi na-
tural i de nosaltres com a natura. En 
aquest taller ens aproparem al text amb 
una mirada contemplativa de la natura 
i, també, des d’una mirada més pene-
trant, científica, la que busca els àtoms 
i la comprensió de la vida.

Objectius:

. Valorar la importància de la natura, 
no només del paisatge sinó també dels 
elements naturals, en la literatura.
. Analitzar i comentar les diverses 
presències de la natura en la literatu-
ra, especialment a l’obra de Josep Pla.
. Observar i escoltar la natura en di-
recte i traduir-ho en paraules.

Del 03.02.18 – 10.03.18 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla,  dissabtes matí: 
11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15): 
del 8 al 19 de gener al 972 30 55 77        

o a info@fundaciojoseppla.cat

3. Prendre la paraula.
A càrrec de Cristina Cervià i Sancho 
(Girona, 1965), actriu i directora de 
teatre.

Aquest taller es planteja com una 
continuació del curs “La paraula és 
viva”, impartit el curs anterior.
S’adreça a tots els que utilitzin la veu 
com una eina de treball i també als 
amants de la lectura en veu alta.

Seguirem avançant en la utilització 
dels recursos vocals propis per a con-
vèncer, suggestionar i comunicar. Par-
tirem de textos en prosa d’estils molt 
diferents: articles periodístics, assajos, 
ficció, proses poètiques... Cada estil té 
la seva particularitat i els seus objec-
tius. Descobrirem els mecanismes de 
la nostra veu per arribar a transmetre 
el que està implícit en cada text. Tre-
ballarem amb textos que tenen dife-
rents intencions: informar, emocio-
nar, convèncer, proposar, denunciar...

Del 03.03.18 al 14.04.18 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla, dissabtes matí: 
11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15): 
del 8 al 19 de gener al 972 30 55 77        

o a info@fundaciojoseppla.cat

Programa

4. El poema com a acte      
creatiu.

A càrrec de Roger Costa-Pau, (Bar-
celona, 1966), poeta, crític literari 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 es-
pai de temps concret a l’anàlisi com-
partida dels treballs pràctics que es 
van fent al llarg del taller.

Continguts:

–La lectura com a fonament de 
l’escriptura: el poema, gènesi i con-
fecció.
–La creació del poema: mètrica, for-
mulació sintàctica: ritme, música, 
puntuació, figures retòriques i
composicions diverses.
–La construcció d’una veu pròpia en 
poesia: un objectiu.

Del 05.05.18 al 09.06.18 (6 sessions)
. Fundació Josep Pla, dissabtes matí: 
11:00 – 13:00
. Preu: 48,00 €
. Inscripcions (mín. 10 – màx. 15): 
del 8 al 19 de gener al 972 30 55 77        

o a info@fundaciojoseppla.cat


