
LA SEU D’URGELL
Del 16 al 20 de 
juliol de 2018

PatrocinEN:INFORMACIÓ I MATRÍCULA:

Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia 
anterior a l’inici del curs 

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Presencial: 
Oficina de la Universitat d’Estiu
C/ Jaume II, 71 

Per telèfon: 973 70 33 90

Per correu electrònic: estiu@estiu.udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a 
http://estiu.udl.cat

Descomptes en l’import de la matrícula:

Estudiants i personal UdL: reducció del 30%, si es realitza la 
matrícula entre el 7 i el 31 de maig de 2018

Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si es realitza la 
matrícula entre l’1 i el 15 de juny de 2018

Resta d’alumnes: reducció del 10%, si es realitza la matrícu-
la entre el 7 de maig i el 15 de juny de 2018

Aquests descomptes no s’aplicaran a les matèries transver-
sals

Descompte família nombrosa: estudiants de la UdL que 
vulguin reconèixer el curs com a matèria transversal

Oficina de la Universitat d’Estiu
Campus de Cappont. Edifici Polivalent
C/Jaume II, 71. Planta baixa
25001 Lleida

Tel. 973 70 33 90
A/e: estiu@estiu.udl.cat
http://estiu.udl.cat



PROGRAMA                                                                                       

Dimarts 17
 Julián Acebrón i Amat Baró 
09.00-10.00 h Presentació del curs 
 Enric Casasses
10.00-11.00 h Aventura vital, aventura literària
11.30-12.30 h Enric Casasses parla de la poesia d’Enric Casasses
 Enric Casasses, Amat Baró i Julián Acebrón 
12.30-13.30 h Col·loqui amb el poeta
 Enric Casasses 
17.00-20.00 h Recital 
 
Dimecres 18
 Xavier Baró 
10.00-11.00 h  Les cançons viscudes d’un versaire errant
11.30-12.30 h La joglaria de Xavier Baró
 Xavier Baró, Enric Casasses, Josep M. 

Rodríguez, Ángel Tijerín, Meritxell Cucurella-
Jorba i Almudena Vidorreta

11.30-13.30 h Taula rodona: Poesia (im)prescindible? 
 Xavier Baró 
17.00-20.00 h Baronia d’Almacelles. Recital de Xavier Baró acom-

panyat d’Amat Baró 
  
Dijous 19 
 Ángel Tijerín 
09.00-10.00 h  Versos a corazón abierto
 Meritxell Cucurella-Jorba
10.00-11.00 h Que l’amor no és quimera. L’amor és sang viva
 Almudena Vidorreta
11.30-12.30 h Con los párpados averiados, / atrancados con lágri-

mas secas como cuñas. Almudena Vidorreta recita i 
comenta poemes seus

 Josep M. Rodríguez
12.30-13.30 h Lectura comentada: Sangre seca i altres poemaris
 Xavier Baró, Enric Casasses, Josep M. 

Rodríguez, Ángel Tijerín, Mertixell Cucurella-
Jorba i Almudena Vidorreta

17.00-19.00 h Recital col·lectiu
 Poetes convidats i alumnes del curs
19.00-20.00 h Versos lliures. Cloenda a micròfon obert

48U8                                                                                                          Llengua i Literatura 

UN TALL A LES VENES. POESIA DE 
SANG

Del 17 al 19 de juliol
La Seu d’Urgell

L’Aula de Poesia Jordi Jové de la Universitat de Lleida ofereix aquest 
curs perquè el lector de poesia tingui l’oportunitat d’establir un con-
tacte directe amb diversos poetes de l’actualitat, alguns dels quals 
són autors d’una obra consolidada i reputada, i altres de més joves 
que s’estan fent un lloc en el panorama literari peninsular. Els matei-
xos autors comentaran l’obra pròpia i parlaran de les circumstàncies 
que en motiven la creació, posant el focus en l’experiència vital —in-
dividual i col·lectiva—, matriu d’una poesia que tant pot lliurar-se a 
l’efusió de sang —sang entesa com a metàfora d’emocions i senti-
ments—, com a la reflexió capaç de controlar-la i, fins i tot, deturar-la. 
A més a més, hi haurà un espai per al debat entorn del fet poètic i 
un escenari per al recital. D’aquesta manera, es pretén difondre la 
poesia contemporània entre un públic general; propiciar una reflexió 
sobre les virtuts que pot aportar en una societat que la inclogui entre 
els seus fonaments, i crear un espai per a unes vetllades en què la 
paraula esdevingui protagonista del gaudi comú.
Curs adreçat a totes aquelles persones amants de la poesia i de la 
literatura en general.

Llengua  Català i castellà
d’impartició  

Coordinació Julián Acebrón Ruiz (Aula de Poesia Jordi Jové de la UdL) i 
Amat Baró González (Aula de Poesia Jordi Jové de la UdL)

Equip docent Xavier Baró (cantautor), Enric Casasses (poeta), Meritxell 
Cucurella-Jorba (poeta), Josep M. Rodríguez (poeta), Ángel 
Tijerín (poeta) i Almudena Vidorreta (poeta)

Durada 20 hores lectives

Espai Centre Cultural les Monges. La Seu d’Urgell
Preu 63,25 € estudiantat, PAS i PDI de la UdL / 72,00 € la resta 
Places 30

ALLOTJAMENT
Per a més informació sobre l’oferta cultural i turística i per a reserves 
d’allotjament a la Seu d’Urgell

Oficina de Turisme de la Seu
C/ Major, 8 - 25700 La Seu d’Urgell
Tel: 973 351511
info@turismeseu.com
http://www.turismeseu.com/

INFORMACIÓ
Activitats paral·leles al curs:

Dijous, 19 de juliol
21.00 h. Concert d’Artemandoline-Baroque Ensembe al Castell de Castellciutat 
(FeMAP)
Entrada gratuïta per als matriculats a aquest curs que hi vulguin assistir.


