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CONFERÈNCIA INAUGURAL

Les “nostres” escriptores?

Les autores de la LIJ catalana,
un pou sense fons
Conferència a càrrec de Neus Real

Presenten Vanesa Amat, professora de la
UVic-UCC, i Magalí Homs, directora del FLIC
Dijous 9 de desembre 2021, a les 19h
Activitat presencial*

SALA SEGIMON SERRALLONGA, UVIC-UCC
C. Perot Rocaguinarda, 17 de Vic

La història de la LIJ catalana està farcida de noms de dona que, malgrat la
seva importància, resulten molt desconeguts en els espais lectors actuals. Vet
aquí, doncs, un viatge pel pou sense fons de l’obra de les nostres escriptores,
on (re)descobrirem mons perduts i (re)trobarem tresors literaris.
Neus Real és professora agregada de la Facultat de Ciències de l’Educació de la Universitat
Autònoma de Barcelona (actualment en excedència temporal), especialista en literatura catalana contemporània i membre del grup GRETEL. Dedicada a la recerca, la docència i la divulgació
literàries des de 1991, va ser professora del Máster en Libros y Literatura Infantil y Juvenil entre
2008 i 2018 i coordinadora del Màster de Biblioteca Escolar i Promoció de la Lectura entre 2015 i
2020. És responsable del Seminari de Coordinació de les Biblioteques Escolars de Salt (una formació continuada del Departament d’Educació), que enguany arriba a la setena edició i ha esdevingut
model de seminaris equivalents a la Llera del Ter i la Selva Interior, iniciats el 2019. Ha publicat,
entre altres, La literatura a l’educació infantil (2017, amb Cristina Correro) i Digital Literature for
Children: Texts, Readers and Educational Practices (2015, amb Mireia Manresa). Guanyadora del
Premi Aurora Díaz-Plaja 2019 al millor article d’anàlisi, estudi o investigació publicat sobre aspectes
de la literatura infantil i juvenil catalana per “Simple o ximple? Una reflexió sobre la poesia infantil”
(escrit amb Felipe Munita i publicat a la revista Faristol ), el 2021 la Fundació Mercè Rodoreda li ha
atorgat un ajut per dur a terme l’estudi “Mercè Rodoreda i la literatura infantil” i el Museu Romàntic
Can Llopis de Sitges li ha encarregat el projecte “Lola Anglada, escriptora”, l’objectiu del qual és
situar l’autora al mapa literari català.
*Aforament limitat
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