
El Congrés d’Estudiants de Filologia Catalana
és un projecte que s’organitza des de l’abril de
1999. Fou iniciat per l’AEN (Assemblea d’Estudiants
Nacionalistes). Va prendre’n el relleu la CEPC (Coor-
dinadora d’Estudiants dels Països Catalans), i final-
ment l’ha continuat el SEPC (Sindicat d’Estudiants
dels Països Catalans). Els sis congressos prece-
dents, en aquest període de nou anys, es van cele-
brar en diferents universitats dels Països Catalans
i es van dedicar a personatges que han estat deci-
sius per a la llengua i la literatura catalanes: Pom-
peu Fabra, Enric Valor, Pere Capellà, Maria Aurèlia
Capmany, Maria Mercè Marçal i Joan Fuster.

Enguany la VII edició del congrés, organitzat
pel SEPC i per l’Assemblea d’Estudiants de Filologia
Catalana de la UdL, tindrà lloc a la Universitat de
Lleida durant els dies 28, 29 i 30 d’abril i homenat-
jarà Manuel de Pedrolo.

Manuel de Pedrolo i Molina (1918-1990).
Nascut a l’Aranyó (la Segarra) l’any 1918 i mort a
Barcelona l’any 1990. Estudià batxillerat a Tàrrega
fins a l’any 1935, en què anà a viure a Barcelona;
la guerra contra el feixisme estroncà, però, els seus
estudis. L’any 1943 es casà i s’instal·là definitiva-
ment a Barcelona. Manuel de Pedrolo començà a
escriure molt jove i la seva obra l’ha convertit no
tan sols en l’escriptor més prolífic sinó també en
una de les figures més importants de la literatura
catalana del segle XX. L’any 1979 va rebre el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes. Manuel de Pedrolo
va mantenir fins a la seva mort les seves fermes
conviccions ideològiques i va esdevenir un intel·lec-
tual íntegre compromès amb el seu temps i el seu
país. Es mostrà especialment crític amb els partits
polítics catalans abans, durant i després de la tran-
sició espanyola, essent considerat sovint un referent
i intel·lectual de l’esquerra independentista.

Així doncs, el SEPC i l’Assemblea d’Estudiants
de Filologia Catalana de la UdL us anima a assistir
als diferents actes, xerrades i activitats divulgatives
preparades en el marc d’aquest congrés, alhora
que us encoratja a fer-vos partícips dels principis
que ens mouen a celebrar aquest esdeveniment:
una educació pública i de qualitat i la defensa de la
nostra llengua, de la nostra cultura i de les nostres
arrels.

Us hi esperem!

VII
Inscripcions

secretaria@filcat.udl.cat
sepc.udl@gmail.com

Dept. Fil. Cat. UdL: 973702116

Narcís (SEPC-UdL): 652216511
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Contacte per a inscripcions i premsa

Per inscriure’s, cal enviar un missatge a l’adreça
de correu sepc.udl@gmail.com, o també a
secretaria@filcat.udl.cat, indicant el nom i els
cognoms, la universitat on es cursen els estudis,
el correu electrònic, el transport amb què s’anirà a
Lleida i les informacions que es creguin necessàries.

Col·laboren

Organitza

Universitat de Lleida
28, 29 i 30 d’abril de 2008

Departament de Filologia Catalana i Comunicació
Vicerectorat d’Estudiantat

Consell de l’Estudiantat

Assemblea d’Estudiants
de Filologia Catalana



10h Recepció i acreditacions. Sala de Juntes
del 2n pis de la Facultat de Lletres (edifici del
Rectorat) de la Universitat de Lleida.

11:30h Presentació del VII Congrés d’Estu-
diants de Filologia Catalana Manuel de
Pedrolo. A càrrec del director del Departament
de Filologia Catalana i Comunicació de la UdL,
del President de la delegació de l’Institut d’Estu-
dis Catalans a Lleida i d’una militant del SEPC i
membre de l’Assemblea d’Estudiants de Filologia
Catalana de la UdL.

12h Xerrada: Presència del català en els nous
plans d’estudis en el marc de l’EEES o Pro-
cés de Bolonya,  a càrrec de Xavier Pallarès,
estudiant de Filologia Catalana a la UVEG i mi-
litant del SEPC.

13h Conferència: Sortides professionals dels
estudis de Filologia Catalana, a càrrec de Xa-
vier Rull, doctor en filologia Catalana i professor
de sociolingüística de la UdL. Debat posterior
amb els participants.

14h Pausa per dinar.

16h Presentació: Onze pometes té el pomer
(Cossetània Edicions), a càrrec de Jordi Pre-
nafeta-Pàmpols, secretari general de l’Associació
de Joves Escriptors en Llengua Catalana (AJELC)
i coautor de l’obra. Posteriorment, lectura de
fragments del llibre (sessió de literatura eròtica).

17:30h Pausa.

18:00h Taula rodona: El paper de les Terres
de Ponent en la vertebració territorial dels
Països Catalans, amb Jaume Fernàndez (histo-
riador, professor de la UdL), Ramon Sistac (fi-
lòleg, professor de la UdL) i Ignasi Aldomà (geò-
graf, professor de la UdL). Debat.

20:00 h Pausa.

21h Sopar al Casal Independentista d’Agitació Cul-
tural l’Ocell Negre i recital de poemes a càrrec
de Joves Escriptors Lleidatans.

Dilluns, 28

10h Conferència: L’aranès i el nou estatus de
llengua oficial de Catalunya, a càrrec d’Aitor
Carrera.

11h Pausa amb esmorzar.

11:15h Conferència: La construcció simbòlica
del catalanisme contemporani, a càrrec de
Joaquim Capdevila (professor de la UdL).

12:30h Taula rodona: La literatura catalana
contemporània a Ponent: entre l’oblit i la
redescoberta, amb Xavier Macià, Rosa Fabre-
gat, Jordi Pàmias i Pep Coll.

14h Pausa per dinar.

16h Taula Rodona: L’ús del català als mitjans
de comunicació nacionals, amb  Anna Gómez
(subdirectora de Segre), Eugeni Casanova
(columnista freelance en premsa escrita), Josep
Ramon Correal (director adjunt de La Manyana)
i Laura Bertran (periodista del Punt Diari i de
Ràdio Arrels – Catalunya Nord). Moderador: Enric
Boluda (periodista, estudiant de Filologia Catala-
na a la UdL). Debat.

18:30h Pausa.

18:45h Presentació de la reedició del llibre Crò-
niques de Manuel de Pedrolo (Edicions El
Jonc), a càrrec de Ramon Usall (director de l’edi-
torial), Adelais de Pedrolo i Josep Poveda (Fun-
dació Pedrolo). Prèviament, visualització d’un
DVD sobre la figura de Pedrolo, amb una de les
poques entrevistes exclusives que va concedir
l’autor).

20:00 h Pausa.

21:00h Sopar al Casal Independentista d’Agitació
Cultural l’Ocell Negre.

22:00h IV Festa dels Països Catalans al Cafè-
Teatre de l’Escorxador, amb Lo Noi del Cirerer i
Belda i el conjunt Badabadoc.

Dimarts, 29 Dimecres, 30

11:30h Conferència: El Folklore aplicat a l’es-
tudi de la literatura catalana, a càrrec de
Josep Maria Pujol (professor de literatura a la
URV).

12:30h Pausa.

12:45h Visita a l’exposició Manuel de Pedro-
lo... o la paraula feta imatge. Recull de
poesia concreta, a la Sala d’Exposicions dels
Serveis Territorials del Departament de Cultura
(Rambla d’Aragó). Posteriorment, visita guiada
per la Seu Vella de Lleida.

14h Dinar de cloenda i acte final.

Finançament

Allotjament

El Congrés tindrà lloc a la Universitat de Lleida,
i les activitats es realitzaran a la Sala de Juntes del
2n pis de la Facultat de Lletres (Plaça Víctor Siurana,
1). Els sopars i les activitats nocturnes es duran a
terme al Casal Independentista d’Agitació Cultural
l’Ocell Negre (c/ Sant Carles, 8) i al Cafè Teatre de
l’Escorxador (c/ Roca Labrador, 4 bis).

Els assistents haurien de sol·licitar la Beca Drac
o altres beques similars a les respectives universi-
tats per tal de pagar-se el transport.

Part de la resta de despeses van a càrrec de
l’organització. Es prega que aquells que aconse-
gueixin una beca suficientment folgada facin una
contribució generosa per a l’organització un cop
hagin compensat les seves despeses personals. Es
cobrarà una inscripció obligatòria de 20 €.

Hi ha habitacions reservades per als assistents
al Congrés a l’Alberg-residència Sant Anastasi, si-
tuat al centre de la ciutat de Lleida.

Més informació


