
yament universitari. La segona va anar a càrrec de Carme Arenas (La literatura a l’ensenya-
ment: nous mitjans i nous plantejaments), que va establir les línies mestres, amb exemples con-
crets, 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 ca-
talana entre els estudiants i de la més aviat escassa tradició didàctica amb vistes a la seva con-
frontació 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’ensenya-
ment) 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 adap-
tacions 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 jor-
nada amb una ponència sobre el lloc del comentari de textos en relació amb la història de la li-
teratura 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 assis-
tents ha animat els seus organitzadors a intentar bastir una línia de continuïtat que pretén d’or-
ganitzar una jornada anual sobre diversos àmbits temàtitics relacionats amb el tema «Literatu-
ra 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 partici-
pació d’alumnes. El seu principal objectiu era divulgar les manifestacions cinematogràfiques
contemporànies d’inspiració literària, especialment les centrades en la literatura catalana, pro-
piciant 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 Es-
pinós, professor de Literatura Catalana Contemporània de la Universitat d’Alacant, que tam-
bé va parlar sobre les relacions entre poesia i cinema. Després d’unes consideracions estèti-
ques 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 poè-
tica, que té la sua època pionera i d’esplendor en les avantguardes; de l’altra, la presència d’e-
lements 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
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il.lustrar amb exemples anglesos i, especialment, amb les versions que de Morir o no i Carí-
cies ha fet Ventura Pons. Després va haver-hi una taula rodona titulada “Cinema i literatura:
passat, present i futur”, on van intervindre Àngel Quintana, Dominic Keow, Juan Antonio
Ríos Carratalá (Universitat d’Alacant) i Joaquim Espinós com a moderador.

La sessió del dimecres es va dedicar a la ficció televisiva, i va comptar amb la participa-
ció de Josep Lluís Sirera (Universitat de València) i Jaume Cabré. Les seues intervencions es
van estructurar amb una primera part de tipus teòric i una segona amb il.lustracions de les pro-
duccions en les quals han intervingut com a guionistes o dialoguistes, En el cas de Josep Lluís
Sirera, amb fragments de les telenovel.les A flor de pell o Herència de sang; i en el de Jaume
Cabré, amb un capítol d’Estació d’enllaç. Dijous i divendres es van dedicar a la Projecció co-
mentada de les pel.lícules Les hores (The hours, Stephen Daldry, 2002), a càrrec de M. Àngels
Francés Díez; i de Dones (Judit Colell, 2000), per part d’Anna Esteve Guillén, totes dues pro-
fessores de la Universitat d’Alacant, a partir dels relats de Virginia Woolf i Isabel Clara Simó.
El Taller de cinema, impartit per Juan Antonio Ramírez, guionista i director d’Eutopia (Esco-
la de Cinema Independent d’Alacant), va ocupar les darreres sessions d’aquests dies. Els
alumnes hi van tindre l’ocasió d’escriure un guió a partir del conte d’Eduard López - Chava-
rri, “La nit dels morts en un teatre principal”. [J. E.]

* * *

La recepcion de l’òbra de Frederic Mistral en Catalonha (15-17 de decembre de
2004) Collòqui en commemoracion del centenari de la concession del Premi Nobel or-
ganizat per l’Arxiu Occità de l’Universitat Autònoma de Barcelona. — L’Arxiu Occità
de la Universitat Autònoma de Barcelona va organitzar el mes de desembre de 2004 un col.lo-
qui i diferents actes amb motiu del centenari de la concessió del Premi Nobel de Literatura a
l’escriptor occità Frederic Mistral, sota la direcció d’Antoni Rossell i Jordi Fernández Cua-
drench. Paral.lelament a aquests actes es va celebrar un homenatge a l’escriptor occità en Pei-
re Bec. El col.loqui va tractar la recepció de l’obra mistraliana a Catalunya, i va comptar amb
la participació d’Àlex Susanna (L’obra mistraliana i la literatura catalana), Jaume Figueras
(L’obra de Mistral), Joan-Ives Casanova (Frederic Mistral, naissença d’una escritura), Lluï-
sa Julià (Model de la llengua poètica a la traducció de Mireia de Mistral, de Maria-Antònia
Salvà), Mar Bel (Les traduccions de l’occità al català en l’època mistraliana), Jordi Fernàn-
dez-Cuadrench (Occitània, 100 anys després de Mistral), Vinyet Panyella (La Provença de
Mistral), Montserrat Comas (Presentació de l’exposició del fons de V. Balaguer i F. Mistral
de la Biblioteca-Museu V. Balaguer de Vilanova i la Geltrú), i Felip Martel (Mistral e lo Fe-
libritge).

En Jaume Figueras es va encarregar de recórrer l’obra mistraliana i el ressò que va tenir a
Catalunya des d’una perspectiva literària, mentre que Àlex Susanna va descriure les relacions
de Mistral amb els intel.lectuals i polítics catalans. Mar Bel va presentar les traduccions al ca-
talà de l’obra de Frederic Mistral fins als nostres dies, mentre que Lluïsa Julià va aportar la do-
cumentació del procés de traducció de Mireia, per part de l’escriptora catalana Maria-Antònia
Salvà, i va parlar dels avatars i “filtres” que aquesta traducció va patir, i va fer l’anàlisi del
context intel.lectual i filològic de la Catalunya d’aquell temps que van propiciar-ho. Joan-Ives
Casanova va presentar una aproximació crítica a l’obra de Mistral des de noves perspectives i
materials de recerca. Felip Martel va fer una anàlisi del moviment Felibre, la seva organitza-
ció i les seves arrels ideològiques i organitzatives. Vinyet Panyella va traçar un viatge literari
pels escenaris provençals de l’obra i de la vida de Mistral. I Jordi Fernàndez-Cuadrench va
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