
Objectius
Progressivament en cada nou Seminari s’ha avançat 
en la presa de consciència que conviure amb la nostra 
literatura és molt més que una possibilitat. Espais 
Escrits, amb una quarantena d’associats, constitueix 
una xarxa ben real. Paral·lelament, s’ha obert un de-
bat entorn del paper que han de jugar les diferents ti-
pologies de museus per a vertebrar i construir el relat 
del patrimoni català.  És per aquest motiu que volem 
dedicar el Seminari d’aquest any a la reivindicació 
del patrimoni literari.
En la línia del que planteja Pierre Nora a propòsit dels 
lieux de memoire, proposem buscar estratègies per poder  
aplicar aquest concepte també a la literatura. Espais 
Escrits mitjançant l’ordenació dels associats en Cen-
tres Patrimonials, Centres d’Estudi o Activitats de Di-
fusió ja ha iniciat aquest procés als Països Catalans. 
Localitzar i individualitzar els espais patrimonials de 
la literatura catalana no es diferencia gens de la iden-
tificació dels llocs de la història o dels llocs de record. 
Així, doncs, si la literatura constitueix per si mateixa 
un patrimoni carregat de memòria que cal preservar, 
als nostres clàssics i als seus llocs, no els correspon un 
espai propi en la planificació del patrimoni català?

A qui es dirigeix
A les persones vinculades amb la conservació i la di-
fusió del patrimoni, als gestors culturals, tècnics 
de museus, entitats culturals, regidors de cultura, 
educadors, a estudiants de filologia i en general a to-
thom qui estigui interessat en la construcció del nos-
tre imaginari literari.

Lloc del seminari

Centre Cultural Ajuntament Vell
Carrer Nou, 15
Folgueroles
www.verdaguer.cat

Secretaria i inscripció
Fundació Jacint Verdaguer
Tel. 938122157/ 938684745
info@espaisescrits.cat
www.espaisescrits.cat

La inscripció és gratuïta
Aforament limitat

serveis
Hi haurà zona d’exposició de material en suport 
paper. Per exposar el material cal posar-se en 
contacte amb secretaria
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16 i 17 d’octubre de 2009

fundació 
Miquel Martí i Pol



Divendres, 16 d’octubre

Matí

9,30 h. 

Recepció i lliurament de documentació

10,00 h. 

Inauguració: Oriol Izquierdo, director de la Institució 
de les Lletres Catalanes;  Carles Baronet, president 
de la Fundació Jacint Verdaguer i Anna Aguiló, 
presidenta d’Espais Escrits

10,30 h. 

Presentació del Seminari: Montserrat Comas, 
vicepresidenta d’Espais Escrits

Conferència inaugural:
La literatura i les eines d’articulació simbòlica. Joan Ramon 
Resina professor de literatures ibèriques i comparada 
de la  la Universitat d’Stanford, Califòrnia 

11,45 h. 
Descans i cafè

12,00 h. 

La memòria col·lectiva i la identitat literària. 
Julià de Jòdar, escriptor

12,45 h. 
La literatura en el territori: on són els referents? Estat 
de la qüestió . Neus Oliveras professora de literatura 
catalana de l’IES Baix Penedès del Vendrell

13,30 h.

Dinar lliure

Tarda

16,00 h.

Taula rodona
La incorporació del patrimoni literari en les estratègies de 
planificació museística. Participants: Oriol Izquierdo, 
director de la ILC;  Josep M. Carreté, director general 
de Patrimoni Cultural de la Generalitat de Catalunya, 
Xavier Bru de Sala, president del Consell Nacional de 
la Cultura i de les Arts, Eusebi Casanelles, director del 
MNACTEC
Modera: Josep Sampera, tresorer d’Espais Escrits

17,30 h.

Debat de les ponències de la jornada

19,00 h. 
Descans i  cafè

20,00 h.

Espectacle: Amb veu nova, les velles paraules, a càrrec 
de Tots  els colors, Grup de Teatre del Centre de 
Normalització Lingüística d’Osona 
 
21,00 h. 
Al dalt més alt del Centre Cultural, sopar servit 
per Terraendins (Cal reserva prèvia en el moment 
d’inscriure’s al seminari i pagament anticipat de 15 €)

Dissabte, 17 d’octubre

Matí

10,00 h.

Un museu sobre Catalunya obert al món: el projecte del 
nou museu nacional d’història,arqueologia i etnologia de 
Catalunya. Jusèp Boya i Busquet, comissari del projecte 
del Museu Nacional d’Història, Arqueologia i Etnologia 
de Catalunya, Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació de la Generalitat de Catalunya 

10,45 h. 
Conferència de cloenda
De la construcció d’un cosmos a la interpretació d’un 
paisatge. Emili Teixidor, escriptor

11,30 h.

Descans i  cafè

12,00 h.

Debat de les ponències de la jornada

13,00 h. 
Conclusions i cloenda

13,30 h.

Dinar lliure

Tarda

16,30h.

Diàleg: Memòria i anamnesi en la literatura. Emili 
Teixidor, escriptor i Ricard Torrents, de l’IEC
Lloc: Convent de Sant Tomàs de Riudeperes 
(Calldetenes)


