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

PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA

Patrocina:

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 s’efectua
l’ingrés entre el 4 i el 31 de maig de 2016
Estudiants i personal UdL: reducció del 20%, si s’efectua
l’ingrés entre l’1 i el 17 de juny de 2016
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Resta d’alumnes: reducció del 10%, si s’efectua l’ingrés entre
el 4 de maig i el 17 de juny de 2016

CM

La Seu d’Urgell

MY

Del 18 al 22 de juliol de 2016

Els descomptes no s’aplicaran a les matèries transversals
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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

34U6

Llengua i Literatura

SHOW, DON’T TELL! INICIACIÓ A
L’ESCRIPTURA CREATIVA
Del 18 al 20 de juliol
La Seu d’Urgell

T’ha passat mai que tenies una idea fantàstica al cap i, un cop abocada al paper, has vist que no era ben bé allò que t’havies imaginat?
No et desanimis, tothom qui va decidir començar a escriure ha passat per aquesta situació. Aprendre les tècniques narratives és tasca
essencial per escriure i transmetre exactament el que volem dir, sigui
amb el text més curt o amb l’obra més extensa.
Els objectius del curs són: interioritzar les tècniques literàries, aprendre els fonaments per crear històries i personatges que funcionin i
conèixer els gèneres de la narrativa: conte, novel·la i no ficció.
El curs s’adreça a totes les persones interessades en el món de l’escriptura literària.
Llengua
d’impartició

Català

Coordinació
Equip docent
Durada

Miquel Pueyo París (Departament de Filologia Catalana i
Comunicació de la UdL) i Núria Serrate Cunill (Escola d’Escriptura de Lleida)
Muriel Villanueva Perarnau (Escriptora)
20 hores lectives

Espai
Preu
Places

Centre Cultural Les Monges. La Seu d’Urgell
79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
25

ALLOTJAMENT

PROGRAMA
Dilluns 18
09.00-11.00 h
11.30-13.30 h

16.00-18.00 h
18.15-20.15 h

Muriel Villanueva
El primer manament: Show, don’t tell! Dir i mostrar.
Conèixer què representa cada tècnica i assumir la
importància del seu ús
L’orador i els seus poders. Tipus de narradors i punts
de vista. Com aplicar-los segons el que volem transmetre
Muriel Villanueva
L’escena: la reina de la narració. Què entenem per
equilibri entre escena i resum? Quines diferències hi
ha? En quin moment s’ha d’aplicar cada estratègia?
La distància en el discurs dels personatges. Administrar la implicació del lector segons el discurs dels
personatges

Dimarts 19

Muriel Villanueva
09.00-11.00 h La màquina del temps. Com estalviar al lector informació poc important? Com generar expectatives?
Allargar o escurçar l’acció
11.30-13.30 h Parlen els personatges. Què poden dir i com. Les
maneres de parlar i els diàlegs
Muriel Villanueva
16.00-18.00 h L’estructura en tres actes. Assumir les etapes i els recursos per aconseguir solidesa, tensió i coherència
en la història
18.15-20.15 h Els personatges a fons. Quins elements s’han de tenir en compte per elaborar personatges que funcionin? I els tipus de personatges que existeixen? Com
caracteritzar-los?
Dimecres 20

Muriel Villanueva
09.00-11.00 h La trama, vehicle de la història. Elements que cal
per estructurar la trama amb consciència i conèixer
quins aspectes la diferencien de la història
11.30-13.30 h Els gèneres per excel·lència: conte, novel·la i no ficció. Quines similituds i diferències existeixen entre
ells? Com escollir el gènere?

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/

