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II CONGRÉS DE GEOGRAFIES LITERÀRIES

llorenç SolDeVilA i bAlArt

Universitat de Vic
llorenc.soldevila@uvic.cat

Els dies 24, 25 i 26 d’abril es va celebrar el II Congrés Internacional de Geo-
grafies Literàries organitzat pel Departament de Filologia i Didàctica de la Llen-
gua i la Literatura i el Grup de recerca «Textos literaris contemporanis: estudi, 
edició i traducció» de la Facultat d’Educació, Traducció i Ciències Humanes de 
la Universitat de Vic.

La participació de comunicants va arribar a 65 i s’hi van inscriure 160 perso-
nes. Comptàrem amb la participació de representants de la majoria d’universitats 
dels PPCC, de professorat d’instituts de Sabadell, Aldaia i Fraga i representants 
de les Universitats do Minho i Nova de Lisboa, de Zagreb i de les de Múrcia i 
Santiago de Compostel·la. 

La conferència inaugural va anar a càrrec del doctor Joan Nogué de la UdG  
i la de cloenda, de Gaspar Valero, professor de la UIB. Totes dues, igualment  
que la ponència del doctor Jordi de San Eugenio, en la línia temàtica de «Marques 
territorials i promoció patrimonial i turística». Les altres dues ponències, a càrrec 
de la doctora Glòria Bordons, de la UB, i la de Joan Garí, sobre la presència de 
Joan Brossa a Europa i un nou viatge literari pel País Valencià, estigueren més 
lligades a la segona línia congressual: «Universos literaris». Comptàrem amb el 
mestratge de Joaquim Molas, que conversà amb Llorenç Soldevila sobre el paisat-
ge i la literatura, en un format nou que no s’estila en els congressos.

Pel que fa a la tercera línia temàtica del congrés, «Propostes i experiències 
didàctiques», cal destacar, a banda de les interessants aportacions de mestres i 
professors de centres de Primària i Secundària, els tallers que s’organitzaren a 
l’es cola La Sínia amb una vintena d’estudiants de grau de magisteri i de màster de 
la Universitat de València. 

En l’àmbit de les activitats complementàries cal destacar el sopar congressual 
de dijous a la nit, amenitzat amb un concert del grup El cau del llop i les rutes li-
teràries que es dugueren a terme pel Vic històric (el divendres al vespre) i pel 
Folgueroles verdaguerià (dissabte al migdia).

El III Congrés se celebrarà la primavera del 2016 a Barcelona organitzat per 
la Universitat de Barcelona. Arran del congrés s’ha activat la pàgina web Geogra-
fies literàries 3.0 que farà de finestral de totes les experiències que les tres univer-
sitats que li donen suport (Barcelona, València i Vic) vagin generant entre congrés 
i congrés.
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