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cover per part dels noucentistes, Damià Pons (UIB) emmarcà Costa i Alcover dins el món cultural de la Mallorca entre els dos segles, Joan Alegret (UIB) s’ocupà de les fonts del poema
«La deixa del geni grec» i Kristine Doll (Salem State College, Estats Units), traductora a
l’anglès, juntament amb Robert E. Brown, de les «Elegies» alcoverianes, parlà dels problemes
de traducció en Alcover.
Les comunicacions tractaren, entre altres temes, la recepció de Costa i Alcover (en revistes catalanes i de l’exili i fins i tot en el Diccionari català-valencià-balear), la significació de
motius i personatges concrets (l’arpa, Nuredduna), la poètica de Gabriel Alomar, l’Escola Mallorquina, les experiències didàctiques i musicals entorn d’alguns textos, la teoria literària i el
concepte de poeta en Alcover, la incorporació de la tradició popular per part de Costa en Tradicions i fantasies, la relació de Costa amb Antoni M. Alcover i la poesia castellana dels dos
autors, a banda de comentaris de poemes concrets.
El programa integrà, a més, una sèrie d’activitats complementàries. El professor i escriptor Jeroni Salom hi aportà la conferència «Les limitacions narratives de Joan Rosselló de Son
Fortesa», una relectura crítica del narrador mallorquí nascut, com Costa i Alcover, el 1854.
També es presentaren les novetats bibliogràfiques costailloberianes: l’edició crítica de Líricas,
a cura de M. del Carme Bosch, i la Poesia completa, a cura de Gabriel de la S.T. Sampol —la
publicació de la poesia completa d’Alcover, a càrrec, com la de Costa, de l’editorial El Gall,
haurà d’esperar encara uns mesos. L’àmbit de la creació va quedar representat en la taula rodona «La pervivència de la poesia de Costa i Alcover en la literatura del segle XX», moderada
per Sebastià Alzamora, que comptà amb la participació de Sam Abrams, Lluís Solà i Àngel
Terron. Els alumnes de Mag Poesia, dirigits per Antoni Artigues, escenificaren el muntatge
«Les rompents de l’infinit». Finalment, dos itineraris ajudaren a ubicar els poetes en els contextos geogràfics respectius, Palma («La mirada estesa per damunt ciutat», guiat per l’historiador Gaspar Valero) i Pollença-Formentor (visita a les Cases Velles de Formentor i a Cala
Murta, conduïda pel professor Bernat Cifre).
El congrés ha aportat noves dades per a la coneixença de Costa i Alcover i ha reobert el
debat entorn de la seva vigència. La publicació de les actes ajudarà, sens dubte, a concretar
aquestes visions i revisions. [M. P.]
Jornada sobre literatura i ensenyament a Lleida, 9 de març de 2005. — Organitzada
per l’Aula Màrius Torres del Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida, es va celebrar a la seu de la Facultat de Lletres d’aquesta universitat una jornada sobre Literatura i ensenyament. La jornada venia motivada, segons es podia llegir en el
díptic de difusió, per l’evidència del problemàtic encaix de la cultura literària amb els actuals
plans d’ensenyament, les simplificacions a què es veu sotmesa o la constatable reduccció del
marge de maniobra dels professionals que s’hi dediquen.
La jornada, materialitzada a través de sis conferències, va aplegar especialistes de l’àmbit
de l’ensenyament, l’edició i la filologia per examinar, en els nivells teòric, metodològic i
històric, aspectes diversos del tema proposat: les expectatives sobre la presència de la literatura en l’ensenyament, el divers utillatge de què pot servir-se el docent, les actuals edicions de
textos literaris per a l’ensenyament, els programes editorials en què s’insereixen i la seva adequació a les espectatives acadèmiques i escolars.
Jaume Aulet va obrir la jornada amb una ponència (L’ensenyament de la literatura catalana: del batxillerat a la universitat) que proposava una reflexió crítica sobre el paper actual de
la literatura en l’ensenyament secundari, amb atenció a l’evolució en els darrers anys, amb propostes de millora i en funció bàsicament de la repercussió que aquesta formació té en l’ensen-

562

CRÒNICA

yament universitari. La segona va anar a càrrec de Carme Arenas (La literatura a l’ensenyament: nous mitjans i nous plantejaments), que va establir les línies mestres, amb exemples concrets, de la funció de les TIC com a agents provocadors d’experiències creatives a l’entorn del
text, que obliguen al replantejament del paper de l’ensenyant dins l’aula. Llorenç Soldevila va
tancar les sessions del matí amb una conferència (Eines d’ensenyament literari: passat, present
i futur) centrada en la història dels materials per a la difusió i l’ensenyament de la literatura catalana entre els estudiants i de la més aviat escassa tradició didàctica amb vistes a la seva confrontació amb el que es fa en aquests moments i al suggeriment de possibles vies de futur.
La primera sessió de la tarda, a cura d’Isabel Grifoll (Textos medievals per a l’ensenyament) va consistir en una ressenya crítica de les possibilitats d’edició, intervenció i presentació
dels textos literaris catalans medievals, des de les edicions crítiques fins a les versions i adaptacions més o menys actualitzades, passant per les regularitzacions gràfiques, sobre la base
d’exemplificacions concretes. Tot seguít va intervenir Josep Borrell amb una conferència (Les
antologies literàries com a guies de lectura: problemes i propostes) l’eix central de la qual va
ser la presentació dels criteris que han de regir l’elaboració d’una antologia literària dedicada a
l’ensenyament. Finalment, Enric Sullà (El comentari de textos com a mètode) va tancar la jornada amb una ponència sobre el lloc del comentari de textos en relació amb la història de la literatura i la teoria de la literatura, amb especial atenció a la seva història: els seus orígens i les
raons de la seva difusió?
L’èxit de públic i l’acceptació generalitzada de l’enfocament de la jornada entre els assistents ha animat els seus organitzadors a intentar bastir una línia de continuïtat que pretén d’organitzar una jornada anual sobre diversos àmbits temàtitics relacionats amb el tema «Literatura i ensenyament». [J. R. V.]
Curs “Cinema i literatura: noves propostes”, a la Universitat d’Alacant. — Del 18 al
22 de juliol de 2005 es va celebrar el curs “Cinema i literatura: noves propostes”, dins del marc
de la Universitat d’Estiu “Rafael Altamira” de la Universitat d’Alacant, amb una alta participació d’alumnes. El seu principal objectiu era divulgar les manifestacions cinematogràfiques
contemporànies d’inspiració literària, especialment les centrades en la literatura catalana, propiciant l’accés a especialistes d’altres universitats i a creadors tant de l’àmbit cinematogràfic
com literari. El curs prenia la literatura com a punt de partença i s’estructurà per gèneres: la
poesia, la narrativa i el teatre català contemporani i llurs relacions amb el cinema ocupen, així,
els dos primers dies. El tercer dia es dedicà a la ficció televisiva, i els dos darrers combinaren
la projecció comentada d’alguna adaptació recent amb un taller d’escriptura de guió a partir
d’una narració breu.
El primer dia es va centrar en la introducció al curs per part del seu director, Joaquim Espinós, professor de Literatura Catalana Contemporània de la Universitat d’Alacant, que també va parlar sobre les relacions entre poesia i cinema. Després d’unes consideracions estètiques generals, el professor Espinós es va centrar en la doble direcció observable en la
intertextualitat entre cinema i poesia: d’una banda, les petjades del cinema en la creació poètica, que té la sua època pionera i d’esplendor en les avantguardes; de l’altra, la presència d’elements poètics en el cinema, de molt més subtil definició.
El segon dia van intervindre Àngel Quintana, de la Universitat de Girona, que va parlar de
“Cinema i novel.la catalana” i Dominic Keown, de la Universitat de Cambridge, que ho va fer
sobre “Cinema i teatre català: Sergi Belbel”. Àngel Quintana va traçar les principals línies de
les translacions novel.lístiques catalanes a la pantalla, tot subratllant-ne virtuts i deficiències.
Dominic Keow va reflexionar sobre la problemàtica general de les adaptacions teatrals, i ho va

