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  Justificació 
 

     Per literatura entenem, generalment, els textos 
escrits, les obres impreses. Però és molt usual de 
trobar la literatura vinculada amb altres arts o altres 
mitjans d’expressió. Al llarg dels segles, per exem-
ple, les obres literàries han proveït la pintura i 
l’escultura de temes i motius per a les seves rea-
litzacions, i alguns autors moderns han arribat 
quasi a esvair les fronteres entre la literatura i les 
arts plàstiques. La televisió i el cinema, per un altre 
costat, han proporcionat als textos literaris nous 
llenguatges a través dels quals realitzar-se. I la 
música sovint ha estat un mitjà per materialitzar la 
sonoritat amb què els poetes havien concebut els 
seus textos, o en d’altres casos ha permès que fos 
sentida la veu que els escriptors havien tancat dins 
obres reservades a la lectura silenciosa. La repre-
sentació teatral dels textos dramàtics, per la seva 
banda, n’ha ofert noves interpretacions, i ha estat, 
alhora, una bona eina didàctica per aprofundir en la 
lectura de les obres. I encara en l’àmbit de l’en-
senyament, un dels procediments que des de fa anys 
es posa en pràctica per facilitar l’accés dels estu-
diants als escriptors i la seva obra són les rutes 
literàries, en les quals el patrimoni artístic i cultu-
ral, i també el natural, esdevenen una via d’endinsa-
ment cap a la literatura. 
     Aquesta Jornada es proposa de reflexionar sobre 
tots aquests temes, amb l’objectiu de trobar nous 
camins per a l’estudi, l’ensenyament i el gaudi de la 
literatura. 

 Programa 
 
 

MATÍ 

10:00 JOSEP CAMPS & MIQUEL VILADEGUT 

Les rutes literàries com a introducció a 
la geografia artística dels escriptors  

11:00  Pausa 

11:30 JORDI COCA 
Literatura i teatre 
 

12:30 JOSEP MARIA BENET I JORNET 
Literatura i mitjans audiovisuals 

13:30 Debat 

14:00 Pausa 

TARDA 

16:30 VICENÇ ALTAIÓ 
La literatura i les arts 

17:30 BIEL MAJORAL 
Literatura i música 

18:30 Debat 


