CURS D’ESTIU ON LINE DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA
30 de juny–15 de juliol, 2008

Del «Llibre del# feit#»
al rei En Jaume
Parafrasejant J. L. Borges es pot dir que qualsevol pot corregir allò que va escriure el rei En Jaume en el Llibre dels feits, però ningú no pot igualar-lo. En el vuitè centenari del naixement de
Jaume I, aquest curs d’estiu a la xarxa es proposa de fer, de la mà
de filòlegs, historiadors i convidats de molt diversa mena, una
lectura fresca i agradable del Llibre dels feits per entendre millor
la fibra literària d’una obra inigualable i la fibra humana del seu
autor, un rei que, sense saber escriure, va ser capaç de compondre una obra que es pot definir amb les mateixes paraules amb
què Walt Whitman va definir els seus versos: “who touches this
book, touches a man”, toca un home d’una sola peça.
El curs forma part del programa de cursos d’estiu on line de la Xarxa Vives d’Universitats i té una càrrega docent de 3,5 crèdits de lliure elecció. El preu de la matrícula és de
47€. Per matricular-s’hi cal posar-se en contacte amb la Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació (tel. 972 21 02 49; http://www.fundacioudg.org). Trobareu
també informació a la pàgina web Lletres i Bits (http://lletresibits.cat)
professors i col·laboradors
Filòlegs: Josep Anton Aguilar (uv), Montse Batllori (udg), Josep Maria Pujol (urv), Xavier Renedo (udg) i Avel·lina Suñer (udg).
Historiadors: Gabriel Ensenyat (uib), Antoni Iglesias (uab), Nikolas Jaspert (RuhrUniversität Bochum), Josep Torró (uv), Damian J. Smith (University of Saint Louis, Missoury), Agnès Vinas i Robert Vinas.
Convidats: Joan Bastardas (ub), André Bonnaure (cuiner), Miriam Cabré (udg), Lluís
Cifuentes (ub), Martí Domínguez (uv), Salvador Garcia (periodista), Àngels Gardella
(IES Cendrassos, Figueres), Daniel Genís (udg), Jordi Lorca (udg), Marco Pedretti
(udg), Keith Adams (cal·lígraf).
Amb el suport de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes (ilcc) de la Universitat de Girona i de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (agaur) del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya.

objectius
Aquest curs d’estiu pretén oferir una introducció a la lletra del Llibre dels
feits i a la imatge del rei que s’hi projecta. L’objectiu és aconseguir que
els participants es familiaritzin amb la llengua, el contingut i els personatges de l’obra i entenguin millor com i per què es va escriure el Llibre
dels feits.
programa
1 Introducció històrica a la figura de JaumeI.
2 Introducció al text del Llibre dels feits: manuscrits, impresos
antics i edicions modernes.
3 El Llibre dels feits com a obra literària.
3.1 L’anyell entre llops: infantesa i anys de formació.
3.2 Conquesta de Mallorca.
3.3 Conquesta del Regne de València.
3.4 Conquesta de Múrcia.
3.5 La croada del 1269.
3.6 Els últims anys.

a qui s’adreça
El curs està pensat tant per a estudiants universitaris de totes les carreres
—no només de les de lletres— com per a professors d’institut i per a
tothom que estigui interessat en la figura i l’obra del rei En Jaume.
sistema d’avaluació
Tractant-se d’un curs a la xarxa, es tindran en compte, per una banda, les
participacions en els diversos fòrums i, per l’altra, es valorarà també la
qualitat del treball, de dues o tres pàgines d’extensió, que s’haurà de presentar al final del curs i que haurà d’estar dedicat a algun dels aspectes
que s’hi hauran tractat.

