eduCASTELL DE CONCABELLA

ESPAI PEDROLO
Dossier de visites i activitats educatives

INFORMACIÓ I RESERVES
973 554 151 – 973 531 300 (Núria) nguixes@ccsegarra.cat
castelldeconcabella@gmail.com

Ajuntament dels
Plans de Sió

eduCASTELL DE CONCABELLA
INFORMACIÓ I RESERVES
973 554 151 – 973 531 300 (Núria) nguixes@ccsegarra.cat
castelldeconcabella@gmail.com

Ajuntament dels
Plans de Sió

eduCASTELL DE CONCABELLA

ESPAI PEDROLO
“ (...) l’artista, sovint, s’arrisca més enllà d’uns límits que molts altres homes no es decideixen a franquejar. Però cal no oblidar que l’artista és essencialment un
inconformista, la sensibilitat del qual és particularment ferida per la injustícia. Del seu sofriment neix la seva necessitat de revolta, una exigència d’afirmació que
només en segon terme pot repercutir a favor dels altres homes (...) Artistes o no, tots ens devem els uns als altres; i només aquesta solidaritat, crec jo, pot fer més
tolerable, ja que no menys angoixosa, l’aventura insensata i contingent que és la nostra vida. ”
Si em pregunten responc, 1974.

Manuel de Pedrolo va ser un dels escriptors catalans més importants i prolífics del segle XX a Catalunya. Conreador de tots els gèneres literaris, amant
de la llibertat, sempre més enllà dels límits, va ser també l’autor català més censurat durant el franquisme. Pedrolo, conegut sobretot pel Mecanoscrit
del segon origen tot i que no la considerava ni de bon tros la seva millor obra, té més de cent vint títols publicats. Compromès, incòmode i
irreductiblement coherent va intentar influir en les persones a través de la seva obra, explicar el que succeïa a la societat catalana; incansablement va
llegir, traduir i escriure per situar la literatura catalana al nivell de l’europea i, independentista de cor, les seves conviccions polítiques mai van poder ser
doblegades. L’abast, la diversitat i la profunditat de la seva obra han caigut en l’oblit. Duguem, doncs, al present la seva memòria.
ON?
L’Espai Pedrolo, situat al Castell de Concabella i impulsat per la Fundació Pedrolo, té com a principal objectiu la recuperació de la figura i l’obra literària de l’autor
segarrenc. Consta de tres espais: l’exposició Pedrolo, més enllà dels límits; l’arxiu del fons modern, obert i consultable per a estudiosos, i una sala d’exposicions
temporals. L’Espai Pedrolo compta també amb una pàgina web (http://www.espaipedrolo.cat/wp/) en què podreu trobar informació detallada dels diferents àmbits
de l’exposició, llistats del contingut del Fons Documental, una agenda d’activitats i enllaços, entre d’altres.
Aquest espai, dins el Castell de Concabella, ens permet vetllar pel patrimoni literari i transmetre’l, inserint-lo i vertebrant-lo en el territori de la Segarra, i alhora
esdevé un potent recurs educatiu que, fora de l’aula, pot complementar i potenciar el que hi fem a dins.
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És per aquest motiu que us llancem aquestes cinc propostes educatives al voltant de l’autor i prenent com a punt de partida aquests espais on podem descobrir-lo i
agafar ganes de conèixer-ne més coses.
Obrim les portes de l’Espai Pedrolo perquè sigui un lloc on infants i joves puguin interessar-se per la llengua, la literatura, la identitat, la cultura i la història recent i
desenvolupar la seva creativitat, individual i col·lectiva, els valors i el pensament crític. Així mateix, els docents i els mediadors poden visibilitzar l’autor mitjançant
una exposició i visitar-la amb estudiants permet ensenyar fora de les aules i disposar d’uns recursos que van més enllà dels centres educatius. Relacionar el món de
l’ensenyament amb el món cultural permet disposar de recursos reals, vincular els estudiants amb el medi, despertar-los l’interès per aprendre de forma autònoma i
ampliar els horitzons dels recursos disponibles a la xarxa.
Trobem interessant que, a través de les propostes d’activitats que us presentem, puguem oferir una visió àmplia i parlar també de la tasca de conservar i difondre el
patrimoni literari. Explicar què és i què fa la Fundació Pedrolo, la funció del Fons Documental, el paper de les editorials i com l’espai expositiu Pedrolo, més enllà dels
límits ens facilita aquest acostament a l’univers pedrolià d’una manera atractiva i vivencial.
LA LITERATURA COM A EINA EDUCATIVA
La literatura, com a eina cultural i educativa, esdevé un vehicle comunicatiu de màxim interès i alhora una font inesgotable d’enriquiment personal i col·lectiu, tant
per qui l’escriu com per qui la llegeix. La literatura és un bagatge immens en totes les societats i s’expressa des del lligam entre pensament, escriptura i lectura. En
l’àmbit educatiu, ens permet poder descobrir el gust per la lectura, ens connecta amb temes que formen part de les nostres vides i augmenta la nostra capacitat
crítica al permetre’ns explorar infinites temàtiques des de particulars punts de vista i des de diferents moments de la història i llocs del món. Així mateix, ens ofereix
models excel·lents de maneres de fer servir la llengua en què s’uneixen la bellesa, la claredat i la correcció lingüística. Així doncs, és també una eina d’aprenentatge i
reflexió sobre la llengua.
Les propostes educatives al voltant de l’Espai Pedrolo volen potenciar les competències bàsiques de l’àmbit lingüístic, tant en la dimensió literària com en la
comunicativa i l’actitudinal i plurilingüe. També parem atenció en competències bàsiques de l’àmbit social, sobretot en les que es refereixen a la dimensió cultural i
artística i en les de l’àmbit de la cultura i els valors.
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De manera específica abordarem
el triple objectiu que es proposa el
Departament d’Ensenyament en
les orientacions dels currículums
per a l’educació secundària en
l’àmbit de llengua i literatura:






Mostrar com la literatura es
vincula amb la vida de les
persones i les societats, i com la
lectura i l’escriptura esdevenen
vehicles comunicatius i de
creixement personal de primera
magnitud (dimensions literària i
actitudinal).
Desenvolupar
i
millorar
l’expressió oral i progressar en la
comprensió lectora a través de la
variada prosòdia de la literatura
(dimensió comunicativa).
Desenvolupar
i
millorar
l’expressió escrita de realitats,
ficcions i sentiments a través de
l’escriptura creativa (dimensió
comunicativa).

INFORMACIÓ I RESERVES
973 554 151 – 973 531 300 (Núria) nguixes@ccsegarra.cat
castelldeconcabella@gmail.com

Ajuntament dels
Plans de Sió

eduCASTELL DE CONCABELLA

Les cinc activitats que us proposem volen abordar aquests aspectes d’una manera lúdica, participativa i motivadora, que generi curiositat, preguntes i idees en els
infants i joves; que els faci sentir la literatura com una cosa propera a les seves vivències i que, en l’espai educatiu, elles i ells també puguin crear i deixar la seva
aportació, la seva empremta.
A través de les activitats que us proposem volem donar a conèixer la figura i l’obra de l’autor segarrenc i obrir un espai des d’on poder abordar un treball educatiu,
creatiu, crític i reflexiu al voltant de la llengua i la literatura, que abraci també altres àmbits de coneixement, com poden ser la història o l’art.
Alhora, al llarg de tota la proposta hi posem una mirada competencial i d’avaluació continuada, formativa, formadora, sumativa i de procés que ens permetrà
millorar de manera constant.
Aquestes activitats educatives han estat creades en col·laboració amb l’Anna M. Moreno-Bedmar, estudiosa de Manuel de Pedrolo i comissària de l’exposició Pedrolo,
més enllà dels límits, i amb el suport de la Fundació Pedrolo. Des d’aquí el nostre agraïment per aquest assessorament i suport que enriqueixen la nostra proposta
educativa.
D’altra banda, des del Catàleg eduCASTELL DE CONCABELLA, que recull les visites i les activitats educatives al Castell del Concabella, també us oferim la possibilitat de
participar en altres projecte educatius promoguts des de la Fundació Pedrolo i que podeu dur als vostres centres educatius:






Tallers i xerrades per a escoles i instituts per part de la Fundació Pedrolo sobre la vida i l’obra de l’autor segarrenc i el seu lloc en la literatura catalana. Podeu
contactar amb la Fundació a través d’aquesta adreça de correu: info@fundaciopedrolo.cat, o bé consultant la seva pàgina web: http://www.fundaciopedrolo.cat/.
Web Any Manuel de Pedrolo amb un buidat de tots els recursos pedagògics presents a la xarxa
http://cultura.gencat.cat/ca/anymanueldepedrolo/recursos/recursos-pedagogics/
Sempre pedrolejant amb informació diversa notícies sobre l’autor segarrenc (articles, webs...) i recursos didàctics (rutes literàries, audiovisuals, propostes
didàctiques, enllaços...): https://semprepedrolejant.wordpress.com.
Petites grans coses... amb recursos propis per treballar-lo a l’aula i un buidatge de les propostes presents a la xarxa a Pedrolo: rutes, propostes didàctiques i més:
https://sites.google.com/a/xtec.cat/llegim-petites-grans-coses-microcontes-minificcions/pedrolo-rutes-propones-didactiques-i-mes.
Viu la poesia amb propostes didàctiques per treballar la poesia visual pedroliana: http://www.viulapoesia.com. I poesia experimental catalana (1959-2004). Grup
POCIÓ poesia i educació: http://pocio.mydocumenta.com/.
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Oferta d’activitats proposades
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L’HOME I L’ESCRIPTOR
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo
“En cada escriptor, en cada novel·lista, hi ha un home preocupat pel món en el qual viu, i no té res d’estrany que sovint hi estigui
disconforme, perquè la veritat, amiguets i amiguetes, és que el nostre món no funciona, i ben bonic seria que, sense necessitat de
catàstrofes, una generació, qui sap si la vostra, es decidís a fer-lo habitable de debò. I forma part d’aquest fer-lo habitable no pas
únicament no espoliar la naturalesa d’una manera estúpida i suïcida, sinó també superar aquestes relacions d’odi, d’hostilitat, de
competència ferotge que avui observem entre molts pobles i entre moltes persones. I prou. He engegat un “discurs”, però penso que a
vosaltres pertoca d’acabar-lo, no pas avui, certament, demà. Però demà sempre comença ara.”
Carta de resposta als alumnes de 8è de l’Escola Bosc Forestier. Barcelona, 31 de desembre de 1985.

Qui era Manuel de Pedrolo? Com era? Què va viure? A què es va dedicar? Què ens en queda? I..., qui sóc jo?
Totes i tots tenim una manera única de ser, portem dins les nostres pròpies vivències i cobegem somnis per un futur. Aquest itinerari ens
proposa recórrer un camí al voltant de la identitat, el caràcter, l’experiència i els projectes de vida prenent com a mirall l’escriptor Manuel de
Pedrolo. A través del descobriment de la seva persona ens preguntarem i manifestarem qui som nosaltres.
De l’exposició Pedrolo, més enllà dels límits ens centrarem en l’àmbit 1, La coherència d’una vida, que serà el fil conductor del nostre treball
d’exploració i creació. Treballarem en petits grups, de manera individual i en grup gran.
Mentre recorrem l’espai expositiu omplirem les diferents parts d’un tríptic sobre nosaltres mateixos/es emmirallat en l’autor segarrenc: trets
del nostre caràcter, fets importants de la nostra vida, coses que ens agrada fer i coses que volem fer, a què ens agradaria dedicar-nos, què
voldríem crear per deixar al món una petja nostra, etc.
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L’HOME I L’ESCRIPTOR
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo (continuació)
Volem parlar sobre com una persona va decidint el seu projecte vital tot veient com Pedrolo va vehicular el seu a través de l’escriptura. Per
què creiem que Manuel de Pedrolo és una persona admirada i reconeguda? Per què se li dedica una exposició? Per què existeix una
fundació dedicada a ell? Parlarem del seu llegat i de com el llegat d’una persona pot esdevenir patrimoni d’una cosa més àmplia. Mirarem
també com la seva obra va prendre un sentit en el temps que l’autor va viure i ara en pren d’altres que van més enllà de la intenció de l’autor,
que tenen a veure amb la recepció, amb què en fem les persones que disposem d’aquest llegat, quin sentit li donem, com el tractem, etc.
A propòsit de l’ofici de l’escriptor engegarem una reflexió sobre aquesta professió i sobre com aquesta ha evolucionat fins al moment actual:
de la màquina d’escriure i la censura que l’autor va viure al món digital actual on qualsevol, a través de les xarxes socials o d’un bloc, per
exemple, pot mostrar el que escriu. Tot i així, els escriptors contemporanis ho tenen fàcil o difícil per viure de l’escriptura?
L’última part de l’activitat consistirà en un taller creatiu de retrat/autoretrat, que obrirà i tancarà el nostre tríptic, en què farem un retrat de
Manuel de Pedrolo i un autoretrat. Podrem utilitzar diferents tècniques i disposarem de materials plàstics al Castell.

Objectius





Compartir coneixement, preguntes i reflexions al voltant de Manuel de Pedrolo, la seva obra i la història del seu temps.
Despertar la curiositat i el gust per la lectura.
Valorar el patrimoni literari com a herència rebuda del passat per defensar-ne el seu coneixement i difusió.
Desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva posant en joc els elements apresos durant la visita i el bagatge personal.
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EXISTIR I IMAGINAR
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo
FABI: Per què no? Bé hem d’intentar alguna cosa... Fa molt de

I què en penseu, vosaltres, de l’existència humana? Quin sentit té la
vida? I la mort? Som lliures les persones dins la societat?

temps que no hem intentat res.
BRET: Mai no hem intentat res de debò.
FABI: Cal aprofitar que dorm. Qui sap quan tornarà a adormirse!
BRET: Ho hem de fer, sí. (S’aixeca i s’apropa al seu banc.)
ELIANA (el que segueix): Jo t’ajudaré.
SELENA: Sou bojos? No sabem què pot passar.

La llibertat, el pas del temps, la mort, l’absurd, la solitud, els límits... són grans
qüestions humanes, profundes i inquietants, que Manuel de Pedrolo va
explorar i posar en la veu dels seus personatges de novel·la, de teatre i en els
versos dels seus poemes. En aquest itinerari volem desvetllar, com Pedrolo
pretenia amb la seva obra, preguntes i reflexions existencials en nosaltres.
A Pedrolo li interessava molt fotografiar amb les seves paraules la realitat del
moment. Sempre compromès, crític i irreverent, a través de diferents gèneres
literaris utilitza tant el realisme com l’altra realitat, la ficció, per mostrar què
estava passant a la societat catalana de l’època.

BRET: Mentre passi una cosa o altra...
FABI: És que no estàs cansada de reixes, tu?
SELENA: Sí, però això desconegut...
(Tots suspenen els seus moviments.)
BRET (que s’apropa de nou a la reixa): Desconegut?
SELENA: Sí. No heu pensat que podria empitjorar?
FABI: No. Res no és pitjor que estar empresonat.

L’obra de Pedrolo és un revulsiu, una crida a la reflexió, al compromís de les
persones vers el món, la justícia, la llibertat i la cultura. Vol moure la
indiferència, mostrar les pors, els desigs i les rebel·lies a través dels seus
personatges, fer visibles els mecanismes del poder i l’absurditat o la valentia de
voler-los derrocar.

Fragment d’Homes i No, 1957.
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EXISTIR I IMAGINAR
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo (continuació)
De l’exposició Pedrolo, més enllà dels límits posarem l’atenció sobretot en els àmbits Pedrolo existencial i Cronista d’una època. Explorarem
els racons de l’exposició a través de preguntes, llegint o escoltant fragments de la seva obra, i també observarem algunes poesies visuals dins
l’àmbit escriptor compromès i farem una dinàmica participativa en petit i gran grup. Farem entre tots un mural en què reflectirem allò que
hem pogut observar de l’autor i compartirem les idees, visions, vivències i reflexions que han sorgit al voltant del nostre recorregut.
La part final de l’activitat consistirà en un taller creatiu: podeu escollir entre un taller de poesia visual o bé un taller d’escriptura d’un conte
il·limitat. En el taller de poesia visual podrem observar diferents poesies visuals que va fer Manuel de Pedrolo jugant amb les paraules i els
elements plàstics i utilitzant, moltes vegades, elements reciclats. Individualment o en petits grups farem les nostres poesies visuals i podrem
utilitzar materials diversos. I el taller de creació d’un conte il·limitat es farà en petits grups, partint de la lectura prèvia i en veu alta del conte
L’Escala i introduint temes, paraules, frases o personatges que haurem triat de l’exposició per integrar al nostre conte.

Objectius






Compartir coneixement, preguntes i reflexions al voltant de Manuel de Pedrolo, la seva obra i la història del seu temps.
Despertar la curiositat i el gust per la lectura.
Conèixer la diversitat de gèneres a través dels quals s’expressa la literatura i captar-ne els elements diferenciadors més importants.
Valorar el patrimoni literari com a herència rebuda del passat per defensar-ne el seu coneixement i difusió.
Desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva posant en joc els elements apresos durant la visita i el bagatge personal.
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LÍMITS I LLIBERTAT
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo
“LÍMITS
Han posat una altra estaca,/ ferro, acer, alumini, llauna impura, no ho sé,/ i ens han barrat la cantonada/ que solíem travessar.
No era un costum, però; la llibertat no ho és./ Ara ens avesarem pels nous camins a les palpentes,/ farem marrada sota els xiulets/ que perllonguen la tanca,/
ben reclosos i units,/ pàrvuls o bèsties, ja ho diran/ quan siguem adults, quan siguem humans/ i hàgim abatut la cleda./ O potser no diran res ni caldrà,/ les
màquines parlen un llenguatge uniforme,/ rondinen, mormolen, espeteguen,/ desprenen gasos i rebenten rodes amoroses,/ parpellegen fars, s’aturen i
engeguen./
L’estacada ens atura, ni homes ni dones,/ ni cares ni mans,/ i avui hem trobat una altra fita/ que orienta el ramat, peus i suor,/ llana:/
radicalment, la llibertat.”

“Límits”, Arreu on valguin les paraules, els homes, 1967.

Què és la repressió? La censura? La marginació? La rebel·lió? Per què artistes, escriptors, pensadors i mestres són de les
persones més reprimides per règims totalitaris?
Totes les persones vivim un període de la història i formem part d’aquest moment que ens acull, ens condiciona, ens ensenya, ens constreny i
és el moment on podem ser i fer.
Manuel de Pedrolo va viure la Guerra Civil, la dictadura, la transició i l’inici de la democràcia que avui tenim i mai va ser indiferent al que
passava al seu voltant. Sempre coherent amb el seu pensament, amb els seus valors i amb la seva manera de viure, el seu llegat literari ens
mostra de manera clara el seu compromís vers la societat, la cultura, la llibertat. Marginat per massa crític, massa rebel, massa lliure en la
seva escriptura i condicionat durant molts anys per una censura fèrria, traspassar límits, de tot tipus, va ser una constant en la seva vida.
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LÍMITS I LLIBERTAT
Itinerari de descoberta de Manuel de Pedrolo (continuació)
L’itinerari que us proposem aquí vol ser un tastet de tots els àmbits de l’espai expositiu Pedrolo, més enllà dels límits, i de manera especial
volem posar la mirada en la relació entre l’escriptor i la seva contemporaneïtat. A través de l’experiència i l’obra de l’escriptor segarrenc
podem conèixer més i millor la història i la societat de la seva època i, al mateix temps, reflexionar sobre el nostre moment de la història i el
nostre posicionament envers el nostre món. La literatura i totes les expressions creatives, a part de fer-nos persones més cultes i coneixedores
del món, ens poden fer persones més compromeses.
Després d’aquest recorregut us proposem de fer un taller creatiu: o bé un taller d’escriptura de microrelats o bé un taller partint de les
portades i títols de les obres de Manuel de Pedrolo.

Objectius
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartir coneixement, preguntes i reflexions al voltant de Manuel de Pedrolo, la seva obra i la història del seu temps.
Despertar la curiositat i el gust per la lectura.
Valorar el patrimoni literari com a herència rebuda del passat per defensar-ne el seu coneixement i difusió.
Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època, per interpretar les seves cosmovisions
i la seva finalitat.
Valorar les expressions culturals pròpies i afavorir la construcció d’una identitat personal dins d’un món global i divers.
Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de les obres artístiques.
Formar-se un criteri propi sobre els problemes socials rellevants per desenvolupar un pensament crític.
Desenvolupar la creativitat individual i col·lectiva posant en joc els elements apresos durant la visita i el bagatge personal.

LLOC:
DURADA:
PREU:

Castell de Concabella
3 hores
3 € per alumne / 60 € (menys de 20 alumnes)

INFORMACIÓ I RESERVES
973 554 151 – 973 531 300 (Núria) nguixes@ccsegarra.cat
castelldeconcabella@gmail.com

Ajuntament dels
Plans de Sió
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ELS PAISATGES DE PEDROLO
Ruta + visita
“Vet aquí que una vegada hi havia, terra endins, terra endins, un poble que es deia l’Aranyó, al bell mig d’un immens pla que es deia la Segarra. El poble tenia
nou cases, una església, una mestra, un piano de manubri per la festa major i un castell [...] Els hiverns a Tàrrega, els estius a l’Aranyó. A segar els camps, a
batre a l’era, però sobretot a córrer en bicicleta. Carat de minyó: Pedra que rodola no cria molsa.”
Maria Aurèlia Capmany: El Castell de te n’aniràs i no hi tornaràs o de quines egos ve en Pedrolo, 1979.

Com si d’un conte es tractés, d’un conte que va passar temps enrere, us proposem fer un petit viatge, a peu o en bicicleta, pel paisatge que
va acompanyar la infància de Manuel de Pedrolo i al llarg d’aquesta ruta anirem coneixent la seva vida i la seva obra.
La ruta parteix de l’Aranyó, des de l’exterior del castell on va néixer Manuel de Pedrolo l’any 1918, i allà ens farem una idea de com devia ser la
infància en aquest indret, com el van educar, què hi feia per les sales del castell i recorrent camins amb la seva bicicleta. Al llarg dels 6,5 km
que separen l’Aranyó de Concabella farem diverses parades, on llegirem fragments de l’obra de l’autor, cites d’altres escriptors i amics que
parlen d’ell, veurem les etapes vitals i literàries de la seva vida, compartirem preguntes, impressions, paisatge i fins i tot algun joc. El punt
d’arribada serà l’exposició Pedrolo, més enllà dels límits, al Castell de Concabella, que visitarem de manera lliure. Per acabar, farem una
dinàmica de posada en comú i compartirem el que hem viscut durant la ruta i el que hem observat i escoltat a l’exposició.

Objectius
•
•
•
•

•

Compartir coneixement, preguntes i reflexions al voltant de Manuel de Pedrolo, la seva obra i la història del seu temps.
Despertar la curiositat i el gust per la lectura.
Relacionar-se amb el territori i accedir a una proposta cultural que vincula l’entorn educatiu amb un espai concret, l’Aranyó.
Valorar el patrimoni literari com a herència rebuda del passat per defensar-ne el seu coneixement i difusió.
Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època per interpretar les seves cosmovisions i la seva finalitat.

LLOC:
DURADA:
PREU:

Castell de Concabella
3 hores
3 € per alumne / 60 € (menys de 20 alumnes)

INFORMACIÓ I RESERVES
973 554 151 – 973 531 300 (Núria) nguixes@ccsegarra.cat
castelldeconcabella@gmail.com
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VISITA - LLIBRE
Visita + taller d’un llibre, fragments o poemes
“(1) L'Alba, una noia de catorze anys, verge i bruna, tornava de l'hort de casa seva amb un cistellet de figues negres, de coll de dama, quan s'aturà a
avergonyir dos nois, que n'apallissaven un altre i el feien caure al toll de la resclosa, i els va dir: —Què us ha fet? I ells li van contestar: —No el volem amb
nosaltres, perquè és negre. —I si s'ofega? I ells es van arronsar d'espatlles, car eren dos nois formats en un ambient cruel, de prejudicis. (2) I aleshores, quan
l'Alba ja deixava el cistellet per tal de llançar-se a l'aigua sense ni treure's la roba, puix que només duia uns shorts i una brusa sobre la pell, el cel i la terra
van començar a vibrar amb una mena de trepidació sorda que s'anava accentuant, i un dels nois, que havia alçat el cap, digué: —Mireu! Tots tres van poder
veure una gran formació d'aparells que s'atansava remorosament de la llunyania, i n'hi havia tants que cobrien l'horitzó. L'altre noi va dir: —Són platets
voladors, tu!”
Mecanoscrit del segon origen, 1974

Aquesta activitat és una proposta col·laborativa entre el centre educatiu i el Castell de Concabella. Si dins el vostre curs escolar voleu llegir i
treballar algun llibre de Manuel de Pedrolo amb els joves, podem preparar una visita taller específica i a mida. Partint de la base del despatx
com a punt central de l’exposició Pedrolo, més enllà dels límits, podem enfocar la visita cap a uns o altres racons, segons el gènere literari de
l’obra que haureu llegit, l’aspecte que vulguem aprofundir o el tipus d’activitat que vulguem fer: més reflexiva, més creativa, de recerca, en
petit o gran grup, individual, etc.
Alhora, podem complementar la visita amb propostes prèvies i posteriors per treballar al centre educatiu. Podem trobar molta informació a
Internet sobre la seva figura i obra (ressenyes, articles biogràfics, fragments de l’obra, vídeos, etc.), propostes didàctiques i també sobre
l’exposició que veurem i sobre la tasca que està fent la Fundació Pedrolo. Tot aquest material disponible pot ser un bon punt de partida per fer
una activitat que complementi la lectura, els treballs que teniu pensats per fer a classe i els que podem fer al Castell.

LLOC:
DURADA:
PREU:

Castell de Concabella
3 hores
3 € per alumne / 60 € (menys de 20 alumnes)

INFORMACIÓ I RESERVES
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Objectius








Despertar la curiositat i el gust per la lectura a través del treball d’una obra de Manuel de Pedrolo.
Adquirir l’hàbit de llegir com un mitjà per accedir a la informació i al coneixement i per al gaudi personal,
i valorar l’escriptura com un mitjà per estructurar el pensament i comunicar-se amb els altres.
Expressar, oralment o per escrit, opinions raonades sobre l’obra literària que estem treballant, identificar gèneres
i interpretar i valorar els recursos literaris dels textos.
Compartir coneixement, preguntes i reflexions al voltant de Manuel de Pedrolo, la seva obra i la història del seu temps.
Valorar el patrimoni literari com a herència rebuda del passat per defensar-ne el seu coneixement i difusió.
Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors i la seva època per interpretar les seves cosmovisions
i la seva finalitat.

Bibliografia recomanada
Mecanoscrit del segon origen

Mossegar-se la cua

Fragments d’Acte de violència, Introducció a l’ombra

Trajecte final

Cruma i Homes i no

o Procés de contradicció suficient

Joc brut

Vint-i-vuit contes

Poemes visuals disponibles a la xarxa (vegeu
referències més amunt)

El principi de tot (conte il·lustrat per Pep Boatella)
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“...si en el futur he de ser recordat, m’agradaria ésser-ho no com un simple
creador de mons imaginaris, de ficcions, sinó, per damunt de tot, com un
català que en un moment de la història del seu país, aquell que li tocà de
viure, un moment tan difícil i propici a tots els abandons, va restar fidel a la
No
seva
terra i a la seva llengua.”
“Si en el futur he de ser recordat...”, Quaderns pedrolians, 2008.
Segons R. Salvo, possible discurs durant la concessió del Premi Sant Jordi la nit de Santa
Llúcia de 1962, per Balanç fins a la matinada, 1953.

CASTELL DE CONCABELLA
Carrer de la Font, s/n
25211 Concabella
Els Plans de Sió (la Segarra)
Tel. +34 973 554 151
castelldeconcabella@gmail.com
concabella.cat
Espai Pedrolo
@Espai_Pedrolo – @mdepedrolo
info@espaipedrolo.cat
www.espaipedrolo.cat
Fundació Pedrolo
info@fundaciopedrolo.cat
www.fundaciopedrolo.cat
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