
literaturaiexili@urv.cat 
bit.ly/litexili 

L’exili és un tema recurrent a tota la literatura. A la llum de la molta documentació que 
ha anat emergint sobre el tema i dels estudis que s’hi han dedicat aquests darrers anys, 
hem de reconsiderar, o plantejar per primera vegada en alguns casos, la força de l’exili en 
la gestació de les obres literàries i la manera com les va modelar. Cal revisitar els 
conceptes d’exili i d’exiliat: els processos d’esquinçament cultural amb el canvi abrupte de 
país, els exilis polítics, bèl·lics i econòmics. Passat i present generen, en la contesa 
d’exili, una enorme activitat literària —creació, edició, públic lector, traducció, censura— 
que proposem d’estudiar. 

Línies de recerca 

(a) La literatura d’exili: identitat i refugi 
Anàlisi de la crisi identitària que produeix la pèrdua de l'entorn que comporta l’exili. 
Estudi del paper que exerceix la literatura en la recuperació i reconstrucció de la identitat 
i de les arrels perdudes. 

(b) La hibridació cultural de les literatures d’exili 
Estudi de les literatures d’exili que recullen elements propis d’un context històric, social i 
cultural de mestissatge, fruit de la barreja del bagatge personal de l’exiliat amb la societat 
receptora. Anàlisi de de la identitat híbrida, reflectida en l’obra literària, entre allò que 
els escriptors deixen enrere i allò que els acull. 

(c) L’exili i la figura de l’exiliat en la literatura 
L’exili i la figura de l’exiliat com a matèria literària. La construcció del(s) mite(s) de 
l’exiliat i de l’exili. 

Dates d’interès 

Inscripció 
 Primer termini: 30 de maig de 2019 
 Segon termini: 15 de setembre de 2019 
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Quotes 

Comitè organitzador 

Jesús Carruesco (Universitat Rovira i Virgili, president) 
Montserrat Corretger (Universitat Rovira i Virgili, presidenta) 
Diana Gorostidi (Universitat Rovira i Virgili) 
Emili Samper (Universitat Rovira i Virgili) 
Oriol Teixell (Universitat Rovira i Virgili, secretari científic) 

Comitè científic 

Margarida Aritzeta (Universitat Rovira i Virgili) 
Manuel Aznar (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Andrea Roxana Bellot (Universitat Rovira i Virgili) 
Francesc Foguet (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Josep-Vicent Garcia-Raffi (Universitat de València) 
Alfons Gregori (Adam Mickiewicz – Polònia) 
Mònica Güell (Sorbonne Université – França) 
Edgar Illas (Indiana University – Estats Units) 
Carme Oriol (Universitat Rovira i Virgili) 
Montserrat Palau (Universitat Rovira i Virgili) 
Jaume Pòrtulas (Universitat de Barcelona) 
Joan Ramon Resina (Stanford University – Estats Units) 
Magí Sunyer (Universitat Rovira i Virgili) 
Francesc Vilanova (Universitat Autònoma de Barcelona) 
Joana Zaragoza (Universitat Rovira i Virgili) 

1r termini 2n termini

Comunicant 80 € 120 €

General (amb certificat) 30 € 30 €

Sopar 24/10/19 40 € 40 €
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Organitza 

Patrocina 
 
 

 
Col·labora 
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