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XII Fòrum del Patrimoni Literari
Les literatures del jo

Dimecres 19 d’octubre de 2022
Fundació Josep Pla. Palafrugell

El Fòrum del Patrimoni Literari és una iniciativa creada per a 
compartir experiències, metodologies, resultats i temàtiques 
comuns entre centres, institucions i estudiosos dedicats a la 
investigació, gestió i difusió del patrimoni literari, en totes les 
seves manifestacions. Al Fòrum de l’any 2018 vam refl exionar 
sobre “Els anys literaris”. Vam dedicar el Fòrum de 2019 a “Editar 
i publicar”. Al Fòrum de 2020 vam tractar sobre “Literatura i 
censura”. L’any passat vam centrar-nos en les “Lectures de la 
tradició”. Enguany ens preguntarem sobre “Les literatures del 
jo”.

Memòries, dietaris, autobiografi es... Tots aquests gèneres 
literaris –entre d’altres– confl ueixen en un punt en comú: posen 
el subjecte al centre del relat. Però les maneres de presentar i 
representar el ‘jo’ poden ser molt diverses, no només per la 
forma literària que pren el discurs, sinó també per la perspectiva 
des de la qual s’enfoca. Al llarg de la història de la literatura, els 
autors s’han hagut d’enfrontar a si mateixos durant el procés 
d’escriptura. Com es converteix aquest procés en matèria 
literària? Com es passa de la realitat a la fi cció? Com s’utilitza la 
literatura quan esdevé un mirall de la pròpia identitat? Quines 
funcions literàries exerceix l’autoreferencialitat? Aquestes i 
d’altres preguntes mirarem de respondre en la dotzena edició 
del Fòrum del Patrimoni Literari.

 10.30 – 11.00h. Inauguració i presentació

 11.00 – 11.30h. Xavier Pla: «Escriure mirant-se el melic: 
fi cció, autobiografi a, autofi cció»

 11.30 – 12.00h. Margarida Castellano: «“Les veus del 
passat que em reclamen”: dona i identitat en la literatura 
memorialística contemporània»

 12.00 – 12.30h. Pausa

 12.30 – 13.00h. Cristina Masanés: «Tots portem màscara. El 
diari com a escriptura del jo»

 13.00 – 13.30h. Adrià Pujol: «Autofi cció i literatura del jo 
catalanes»

 16.30 – 18.00h. Taula rodona amb la participació de:

Teresa Costa-Gramunt
Lluís Muntada
Joaquim Pijoan
Modera: Mariàngela Vilallonga

 18.00h. Visita guiada a l’exposició Joan Fuster-Josep Pla: una 
conversa infi nita, a càrrec de Francesc Montero

}
{

Institut de Llengua i Cultura
Catalanes (ILCC)
Grup de recerca de Patrimoni Literari

Organitza: Amb el suport de:

Programa

Inscripció gratuïta omplint el següent formulari:
www.fundaciojoseppla.cat/literatura-del-jo-forum-patrimoni
Aforament limitat.

Lloc:
Fundació Josep Pla
Carrer Nou, 51
17200 Palafrugell

Més informació:
dir.cmaa@udg.edu 
972 418 960
www.udg.edu/cmaa
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