Arrenca l’Aula d’Escriptura de Girona,
amb la participació de la UdG
L’Ajuntament de Girona crea l’Aula
d’Escriptura, una escola de formació en lectura i escriptura, en què la UdG participa
de manera activa a través dels cursos que
impartiran els seus professors. Les activitats
s’iniciaran el setembre d’aquest any al Centre Cultural La Mercè, però les inscripcions
poden fer-se a partir del 21 de maig (www.
girona.cat/aulaescriptura)

D'esquerra a dreta, Mita Casacuberta, Glòria Granell i Vicenç Pagès.

l’Aula d’Escriptura rebrà la visita d’autors com ara Màrius Serra, Jaume Cabré, Imma Monsó, Josep M. Fonalleras i Núria
Perpinyà.
La iniciativa, que parteix de l’Ajuntament de Girona, es planteja com un projecte de ciutat a mitjà i llarg termini que, en
la primera edició, proposa el seu programa per a un públic
adult, tot i que, amb el temps, ampliarà l’oferta als infants
i als grans lectors. És per aquest motiu que des d’un bon
començament es programaran activitats complementàries
adreçades a diferents sectors i s’oferiran recursos literaris per
a les escoles, tallers d’escriptura per a joves, cursos per a professors de secundària i formació per a conductors de clubs
de lectura.
Tot i que les classes comencen el setembre de 2013, la inscripció s’obre el 21 de maig. Els estudiants de la UdG podran
sol·licitar el reconeixement acadèmic de crèdits.
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«L’Aula de d’Escriptura és un espai de formació en lectura i
escriptura per als ciutadans de Girona i per als estudiants de
la universitat.» Ho explica la professora de la UdG Margarida
Casacuberta que, juntament amb Glòria Granell, coordinadora de l’Escola Municipal d’Humanitats, són les responsables d’una iniciativa que té com a cap d’estudis l’escriptor
Vicenç Pagès Jordà. Com Casacuberta i Granell, Pagès Jordà
defineix l’Aula d’Escriptura com un itinerari que posa l’èmfasi
en la lectura com la via per aprendre escriptura, un camí que
els alumnes faran des de l’anàlisi de l’obra literària. «No cal
que al final del curs els alumnes tinguin una obra acabada
–remarca l’escriptor– perquè el nostre objectiu és, senzillament, donar-los eines perquè tinguin més recursos per llegir
i escriure».
La formació, dividida en quatre mòduls (les classes s’iniciaran
el setembre de 2013 i finalitzaran el maig de 2015) serà a càrrec de professors de la Facultat de Lletres de la Universitat de
Girona com ara Margarida Casacuberta, Montserrat Escartín,
Xavier Pla, Mariàngela Vilallonga, Jordi García, Joan Ferrer
o Jordi Sala, entre d’altres. Vicenç Pagès Jordà, Rosa Font,
Lluís Lucero, Eva Vázquez, Joan Solana, Salvador Oliva i Víctor Sunyol completaran el quadre de professors. Finalment,

