Curs
Aproximació al món del haiku
Informació pràctica

Presentació

Els curs es presenta com una introducció històrica, formal i
conceptual al món del haiku japonès. Des del punt de vista
històric, s’hi analitzarà el moment de la fixació del gènere com a
tal i l’evolució del haiku clàssic a partir de l’anàlisi de l’aportació
dels quatre grans mestres de referència (segle XVII - segle XX):
Matsuo Bashô, Yosa Buson, Kobayashi Issa i Masaoka Shiki.
Paral·lelament s’oferirà una descripció de la pauta mètrica i
temàtica del gènere, indicant-ne les restriccions i les llibertats, els
límits i les possibilitats, per tal que l’alumnat matriculat en el curs
pugui endinsar-se amb més criteri en la lectura del gènere i,
sobretot, en la producció. Les sessions comptaran, per tant, amb
una part de taller, en què, d’una banda, s’oferiran indicacions i
propostes creatives i, de l’altra, es comentaran les realitzacions
dels participants. Es completarà el curs amb recomanacions d’una
bibliografia essencial del haiku i amb una panoràmica de la
implantació d’aquesta forma en la literatura catalana al llarg dels
segles XX i XXI.

Professor

Abraham Mohino i Balet
Filòleg i escriptor

Accessibilitat

Aquest curs està obert a qualsevol persona que vulgui conèixer la
temàtica. No són necessaris coneixements previs.

Programa

Lloc
Arqueonet
C/ Sepúlveda 79

Les sessions en streaming es faran
en directe. Un cop fetes, les
persones inscrites podran visualitzar
de nou la gravació.
Data i hora
Els dijous, del 8 d’octubre al 12 de
novembre de 2020
De 19.30 h a 21.00 h
6 sessions
Preu presencial
90 €
Preu distància
85 €
Sessions soltes:
18 €
Cal inscripció prèvia
Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:

1. Introducció al gènere: Pauta formal.
2. Introducció al gènere: Pauta temàtica.
3. El cànon: els quatre grans mestres del haiku (I): Matsuo
Bashô, Yosa Buson.
4. El cànon: els quatre grans mestres del haiku (II): Kobayashi
Issa, Masaoka Shiki.
5. Propostes de creació a partir de les possibilitats formals
vinculades al gènere i anàlisi comentada dels exercicis.
6. Presentació d’una bibliografia essencial del haiku i d’una
panoràmica de la implantació d’aquesta forma en la literatura
catalana al llarg dels segles XX i XXI.

 Per la web: accedint a l’enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_con
tacte.html
 Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net,
indicant l’activitat a què us voleu
inscriure, el nom i cognoms, l’email i el telèfon de contacte
 Per telèfon: als números
937423014 o 667013352
 Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona

www.arqueonet.net - arqueonet@arqueonet.net - 937423014 – 667013352
C/Sepúlveda 79 – 08015 Barcelona
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