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Conferències Plenàries

Bertrand Westphal, Université de Limoges (França)
bertrand.westphal@unilim.fr

Por la calles de Valencia. Arte urbano y geografía literaria

Vamos a dar un paseo – inmóvil, en este caso. Nos conducirá por Valencia, por sus calles, por sus 
muros y sus fachadas, que, muy a menudo, están cubiertas por innumerables pinturas, grafitis, estarcidos 
o collages. Si casi siempre la literatura suele ser apreciada y el esfuerzo teórico respetado, el street art 
conoce muchos detractores. Para estos y estas, el muralismo es una fuente de molestias que solo el paso 
del tiempo y la metamorfosis de los lugares pueden borrar. Afortunadamente, el street art también tiene 
aficionados. Para ellos y ellas, estas intervenciones son piezas valiosas que subvierten el espacio urbano 
hasta sus últimos rincones. ¿Y qué papel juega la literatura en todo esto? ¿Y la geografía? ¿El arte urbano 
mantiene un vínculo con una y otra? Sí, lo hace. Y por diferentes motivos, que me propongo exponer 
durante esta conferencia. Hablaré en particular de la forma en que Vicente Blasco Ibáñez, Max Aub 
y el gran poeta valenciano Vicent Andrés Estellés han sido representados por los artistas urbanos de 
hoy, en Valencia y fuera de la ciudad. Hablaré también de Rafa Lahuerta, autor de Noruega, y de la 
novelista canadiense Annie Perreault (La Femme de Valence), sin olvidar una reflexión sobre el impacto 
del street art y de la obra de Joaquín Sorolla y Josep Renau. Me parece que aquí hay suficientes ejemplos 
intermediales para concebir un inicio de teoría sobre los vínculos entre las geografías literarias, el arte 
callejero y la geocrítica.

Joaquim Dolz Universitat de Ginebra (Suïssa) 
Joaquim.Dolz-Mestre@unige.ch

La didàctica de les rutes literàries, un camp en procés de construcció

Llengua/literatura ha estat en el passat la base de la matriu disciplinaria de l’ensenyament de les 
llengües. A partir dels anys 1970, la renovació de l’ensenyament ha proposat una organització diferent 
amb quatre grans competències : llegir, escriure, escoltar i parlar. Però l’ensenyament de la literatura no 
ha deixat d’estar en el cor de la disciplina escolar. Que s’entén per ensenyament de literatura ? Quins son 
els textos considerats literaris en el cànon escolar i els manuals escolars ? Quines diferencies existeixen 
entre les aproximacions històriques, genèriques i conceptuals de l’ensenyament literari ? Que s’entén per 
«lectura literària»?

A partir d’una anàlisi de la fragilitat de les bases teòriques de la noció de literatura, les confusions entre 
lectura i literatura, i les conseqüències per l’ensenyament de la llengua, proposarem una sèrie d’activitats 
per a familiaritzar als alumnes amb la institució literària, els fets literaris i els valors que vehiculen de 
manera a crear referències culturals comunes.

La didàctica de les rutes literàries, amb una exemplificació sobre un corpus elaborat a la comarca dels 
Ports i en particular la ciutat de Morella, es presentarà com una possibilitat de desenvolupar capacitats 
apreciatives i interpretatives, afavorir la pràtica de la literatura des d’un context particular. Abordar la 



literatura com un patrimoni a transmetre i assegurar no sols la transmissió de valors particulars i universals 
sinó també com un cap de produccions artístiques.

Sonja Novak, Faculty of Humanities and Social Sciences Osijek (Croatia)
snovak@ffos.hr

Reading Literary Cityscapes as Public Spaces: 
Crisis Topoi, Pop-Culture Tropes and lieux de memoire... 

Leaning on Soja’s definition of Thirdspace as well as his inspiration from Lefebvre and Foucault, the 
talk argues that literary cityscapes and urban narratives carry substantial meaning, not only in terms of 
being literary cultural heritage, but also in everyday life. Written urban places may be read as public spaces 
that perform different functions: platforms for addressing and raising awareness about social problems 
(crisis topoi), pop culture tropes or lieux de memoire  in Nora’s terms. These three functions of literary 
cityscapes will be discussed in the talk and exemplified on 20th and 21st century fiction. 

Examples of literary cityscapes in contemporary prose that function as crisis topoi are numerous 
and address different crisis, such as the ecological, economic, political, family crisis, crisis as result of 
migration and other crisis (e. g. Karin Peschka’s Autolyse Wien. Erzählungen vom Ende, Robert Menasse’s 
Die Hauptstadt, John Lanchester’s Capital¸ Eva Menasse’s Vienna, Zadie Smith’s NW and many more). 
Some literary cityscapes become pop culture tropes at national level (e. g. James Joyce’s Ulysses set in 
Dublin, Mikhail Bulgakov’s The Master and Margarita in Moscow, Orhan Pamuk’s Istanbul. Memories 
and the City…), while some surpass the national level and become pop-culture tropes worldwide such 
as J. K. Rawling’s saga on Harry Potter which has led certain sites in London to change the behaviour 
of tourists and foster business in unforeseen ways. Thirdly, historiographic urban narratives may be read 
as lieux de memoires, which are especially noteworthy for mid-sized and lesser known European cities 
such as, e. g. the urban chronicles of Osijek, Croatia (e. g. Vilma Vukelić’s A Past Rescued from Oblivion, 
Unterstadt [Lower Town] by Ivana Šojat, Jasna Horvat’s Bizarij and Milovan Tatarin’s Zvijezda baruna 
Beckersa. Sentimentalna povijest Nutarnjeg grada [Baron Beckers’ Star: A Sentimental History of the Inner 
City]. Many of the novels can be assigned to all three categories, if not as a whole, then with significant 
elements. 

The findings of this talk are the result of work within the COST Action CA18126 Writing Urban Places. 
New Narratives of the European City funded by EU COST as well as the research project UIP-2020-
02-3695 Analysis of Systems in Crisis and of New Consciousness in 21st Century Literature funded by the 
Croatian Science Foundation. 

Sílvia Quinteiro, ESGHT/Universidade do Algarve, CIAC (Portugal) 
smoreno@ualg.pt

Dark literary tourism : Potencial educativo de uma cartografia literária do sofrimento e da morte

Os produtos associados ao turismo literário, nomeadamente as rotas literárias e as casas de escritores, 
são desde há muito percebidos pelos professores como elementos de interesse a integrar em visitas de 
estudo efetuadas com alunos de todos os níveis. Partindo deste pressuposto, a minha apresentação terá 



como ponto de partida este logo reconhecido potencial dos produtos de turismo literário enquanto recurso 
educativo. Adicionalmente, apresentarei um amplo leque de produtos que podem ser integrados nestas 
visitas ou noutro tipo de experiências de base turístico-literária e mostrarei, ainda, como esses produtos 
podem ser articulados com os produtos e experiências associados a outros segmentos, nichos e micro-
nichos do turismo, permitindo o desenvolvimento de estratégias pedagógicas inovadoras. Seguidamente, 
centrar-me-ei no nicho do dark literary tourism ou turismo literário sombrio. Um nicho que resulta da 
articulação entre o chamado dark tourism e o turismo literário e que  entendo ser passível de constituir 
um contributo pertinente e apelativo para  o reforço do ensino formal em várias áreas científicas da 
educação formal.  Por fim, tendo como espaço geográfico duas cidades portuguesas que ao longo dos 
séculos foram escritas e reescritas, Lagos e Lisboa,  identificarei dois casos em que eventos negros da 
História de Portugal são tema de textos literários, que contribuem para o delinear de uma cartografia 
literária da morte e do sofrimento nessas cidades, e procurarei demonstrar como o recurso a experiências 
de turismo literário poderá ser uma forma marcante e eficaz de transmitir um conjunto de conhecimentos 
cuja memória se pretende preservar na memória das gerações mais jovens. 

Klaske Havik, Delft University of Technology (Zuid-Holland) 
K.M.Havik@tudelft.nl

Situated Spatial Imagination

Today’s urgent societal challenges such as ongoing urbanization, migration, and climate change, 
demand imaginative visions on how our cities and buildings can be designed in a responsible way. I 
understand situated architecture as an approach to understand and actualise the multi-layered physical, 
social and cultural components of sites. How can architects imagine new spatial realities that are firmly 
situated, responding to local and social needs? 

I will make a plea to establish situated spatial imagination as a necessary field of emphasis for 
architectural education, research and practice, and discuss the potential of literary imagination to develop 
responsible design approaches. I will do so by bringing to the fore how literary writers have described 
urban places, and highlight how such descriptions are indeed ’situated’.

Adolf Piquer, Universitat Jaume I (Castelló de la Plana) 
apiquer@uji.es

Valències literàries: document i topofrènia

La representació espacial en la literatura valenciana, configuradora d’identitats individuals i col·lectives, 
ens fa plantejar-nos fins a quin punt hi ha una fil connector entre els escriptors, o si la significació de 
l’espai urbà esdevé un marc idoni a l’hora de fer un seguiment amb voluntat historicista.

El fet constatat és que la València documentada cartogràficament té uns lligams amb la literatura 
contemporània que passen tant per autors com ara Blasco, com per altres no tan coneguts –de Lluís 
Bernat a Carreres Calatayud. El document geogràfic serveix, en tots els casos assenyalats, per donar raó 
d’unes condicions socials dignes d’interés a l’hora de buscar vincles entre les estètiques literàries del seu 
moment i els referents de classe que s’hi albiren.



Si aquest factor és important des de la perspectiva de l’anàlisi social lligat als llocs de residència, 
d’esbarjo o de relacions grupals, no ho és menys la dimensió identitària que voluntàriament s’ha volgut 
oferir en rescatar la València antiga. Els casos d’Igual i Úbeda (precedent isolat de la narrativa històrica 
en els anys seixanta) fins als més actuals de Ferran Cremades o Josep Lozano, reflecteixen una indagació 
amb voluntat de retrobar espais determinats, com un món perdut del qual la narració vol recuperar-ne 
l’existència.

Siga nostàlgia d’un passat o recerca documental amb voluntat de fidelitat als llocs, l’evolució que marca 
l’àmbit urbà se centra en moments molt concrets de la nostra història, passada i recent.

Un cas digne d’estudi és la línia divisòria de la guerra-postguerra amb el fet de la riuada, el Pla Sud i el 
desarrollisme posterior. L’allau de població d’altres contrades cap a la ciutat, l’atracció de la perifèria de 
l’Horta –com bé retraten Joan Francesc Mira a El bou de foc o Els cucs de seda i Ferran Torrent en Gràcies 
per la propina o Bulevar dels francesos— comporta una panoràmica dels canvis experimentats entre els 
anys quaranta, cinquanta i els seixanta.

Tot això ens fa plantejar-nos la visió de la ciutat des d’un altre punt de vista, el de les vivències 
emocionals dels autors i dels personatges. Els canvis de cada etapa substancial dels espais urbans afecten, 
i molt, la percepció que els personatges literaris tenen d’ella. Sense anar més lluny, Torrent i Mira han fet 
un recorregut cronològic per alguns d’aquest episodis. Darrerament s’ha vingut a sumar Rafa Lahuerta 
amb una novel·la en les coordenades espai-lloc a finals dels 80. 



Comunicacions

Estel Aguilar Miró (Universidad de Zaragoza) 
e.aguilar@unizar.es

Josep Marqués Meseguer (Universidad de Zaragoza) 
josep.marques@unizar

Confrontacions i equilibris entre ciutat i natura: 
la mirada literària i nord-catalana de Joan-Francesc Castex-Ey

L’obra literària del geògraf i escriptor Joan-Francesc Castex-Ey (Perpinyà, 1977), concebuda a mig 
camí entre les llengües catalana i francesa, es percep com una obra heterogènia que es construeix al 
voltant d’una observació íntima i lírica del territori. Aquest territori està format per una naturalesa que 
forma part intrínsecament del jo poètic, i que permet plantejar la unió entre natura, poesia i cosmos.

Tanmateix, la natura no apareix als seus versos i relats com un conjunt interdependent de connexions 
harmòniques, sinó com un ens en constant combat o contraposició amb la idea de ciutat. En efecte, 
Castex-Ey, ara més explícitament, adés de manera més velada, critica l’urbanocentrisme de les nostres 
societats, fruit del desenvolupament d’un capitalisme que fagocitaria o transformaria tot aquell espai 
no antropitzat. Seguint aquest discurs, l’autor interroga el lector sobre l’encaix possible entre els nuclis 
urbans i un cada cop més crític equilibri ecològic, subratllant la necessitat que l’espai urbà arribe a assumir 
la seua dependència respecte a la natura.

Per fi, aquest sistema globalitzat i urbanocèntric també és criticat per Castex-Ey com a aniquilador 
de la diferència cultural, fet que el fa reivindicar la seua petita «illa» perifèrica nord-catalana dins del 
«continent» central de França, on la llengua catalana, tot i la seua extrema situació de fragilitat, pren una 
importància cabdal per a l’existència del jo i de l’autor.

A partir d’enfocaments interpretatius que desafien la nostra societat actual, com l’ecocrítica (Slovic, 
Dean) o el posthumanisme (Braidotti), analitzarem diversos fragments de l’obra literària de Castex-Ey. 
Açò ens permetrà ressenyar i justificar els plantejaments suara exposats, tot tractant de qüestionar-nos 
com es recrea la imatge de la ciutat en la seua obra i per què sovint s’interpreta en contraposició a aquells 
espais naturals o no urbanitzats ni estriats (Westphal). A més, ens demanarem per què són precisament 
aquests darrers els que arrelen en l’autor i en el jo poètic, com també pouen en ell el seu territori, cultura 
i llengua catalanes.

Bibliografia
Braidotti, Rosi (2020): Coneixement posthumà, Barcelona, Arcadia.
Castex-Ey, Joan-Francesc (2018): El trencament, Canet de Rosselló, Trabucaire.
López Mújica, Montserrat (2007): «Aportación de una mirada ecocrítica a los estudios francófonos», 

Çedille. Revista de estudios franceses, 3, 223-243.
Prádanos, Luis Iñaki (2017): «Ecocrítica ibérica contemporánea y nuevos materialismos: introducción», 

Letras Hispanas, n°13 (1), 155-164. 

Paraules clau: ciutat, natura, ecocrítica, Castex-Ey.



Línia temàtica: 1. Espacios y lugares literarios urbanos

Josepa Anglès Soronellas (Universitat Rovira i Virgili)
finangles@tinet.cat

La literatura eina de turistificació: el cas de la ruta pictoricoliterària 
Mir/Manent al Camp de Tarragona

Aquest article refereix el procés de turistificació que la literatura en forma de ruta literària ha suposat 
per a dos petits municipis rurals catalans del Baix Camp al Camp de Tarragona en un context tan social 
com polític verge de cap ressort organitzat de promoció ni de cap tipus d’estratègia turística municipal. 
S’hi referix a partir de la implementació de la ruta «»Un passeig amb els sentits: de la natura a l’art. 
Itinerari a l’Aleixar i Maspujols amb l’obra de Joaquim Mir i Marià Manent»», coneguda com a Ruta 
pictoricoliterària Mir/Manent, i des de la praxis vinculada a la seva trajectòria iniciada a mitjan primera 
dècada del segle XXI.

Bibliografia
DDAA (2015): La literatura com a patrimoni i desenvolupament del territori. Reus: Centre de Lectura de 

Reus.
Munmany Muntal, Mireia (2017): La gestió del patrimoni literari. Tarragona: Publicacions de la 

Universitat Rovira i Virgili.
Pujolar, Joan i Kathryn Jones (2012): «Literary Tourism. New Appropriations of Landscape and 

Territory in Catalonia». Dins Alexandre Duchêne i Monica Heller (eds.): Language in Late Capitalism. 
Pride and profit. Londres: Routledge, p. 93-115.

Uccella, Francesca R. (2016): Patrimonio literario e identidad. La valorización de lugares, paisajes y 
memoria compartida en Italia y Cataluña. (Tesi doctoral inèdita). Universitat de Barcelona i La 
Sapienza Università degli Studi di Roma.»

Paraules clau: literatura, ruta, turisme, ruralitat.

Línia temàtica: 1. Geografías literarias, edicación y turismo.

Alfonso García de la Vega (Universidad Autónoma de Madrid)
alfonso.delavega@uam.es

Juan Luis Arceda Cuadrado (Universidad Autónoma de Madrid) 
juanluweb@hotmail.com

Análisis de conceptos geográficos urbanos en la literatura contemporánea. 
Aportación al pensamiento crítico geográfico

En los últimos siglos, en la literatura se definen diversos conceptos geográficos relacionados con la 
ciudad. La revisión de la literatura contemporánea sugiere una propuesta de tipología sobre la ciudad 



desde la perspectiva del binomio realidad-imaginación. Esta dualidad pretende caracterizar la literatura, 
donde el contexto urbano sea el rasgo dominante del género y estilo literario. En este sentido, la literatura 
realista sobre la ciudad ofrece tanto el reflejo fiel del planeamiento urbano, como revela el crecimiento 
de las ciudades y los cambios producidos en la morfología urbana. En estas obras literarias aparecen los 
ensanches, o bien, las referencias explícitas al estilo de urbano de Haussmann. La literatura imaginativa 
proporciona una mirada personal sobre las vivencias de una ciudad. Los barrios de caserío paupérrimo 
y los umbrales urbanos definidos por las diferencias socioeconómicas y culturales proporcionan una 
mirada literaria subjetiva, a partir de los contrastes evidentes. Este tipo de literatura también se origina 
a partir de las percepciones descritas en los contornos disputados en los barrios de diferente evolución. 
Estos contornos delimitan una diversidad en las formas de vida urbana. Este binomio deviene en un 
contexto urbano caleidoscópico de la ciudad, donde tiene lugar la actividad de la literatura. El trabajo 
pretende analizar la presencia de estos conceptos geográficos en la literatura contemporánea. Además, 
a partir de este binomio se pretende enlazar con una corriente de pensamiento crítico, donde aparecen 
conceptos geográficos expresamente ligados a la ciudad y a la actividad humana en / fuera de la ciudad. 
Así, el concepto «sentido global del lugar», o bien, deslocalización e infravivienda propician una nueva 
revisión de los textos literarios contemporáneos. En consecuencia, la literatura ha ofrecido una imagen de 
la ciudad en el contexto con su tiempo. La geografía crítica formula nuevas miradas a esas descripciones. 

Bibliografía
Harvey, D. (1992). Urbanismo y desigualdad social, Barcelona: Siglo XXI.
Havik, K. M. (2012). Urban Literacy. A Scriptive Approach to the Experience, Use and Imagination of Place. 

Delft, Netherlands: Delft University of Technology.
Massey, D. (2007). World City. Cambridge: Polity Press.
Westphal, B. (2007). Geocritism. Real and fictional spaces. London: Palgrave-Macmillan

Jordi Arcos Pumarola (CETT-UB) 
jordi.arcos@cett.cat

Enric Falguera Garcia (Universitat de Lleida) 
enric.falguera@udl.cat

Nayra Llonch Molina (Universitat de Lleida) 
nayra.llonch@udl.cat

Patrimoni literari i desenvolupament territorial: el cas de les Terres de Ponent

La present comunicació té com a voluntat avaluar la potencialitat que el paisatge literari basat en el 
patrimoni intangible dels territoris ofereix en termes de desenvolupament territorial tant pel que fa a la 
generació d’una oferta de turisme cultural com pel que fa al seu interès com a eina educativa. 

Així, considerant aquest marc, el treball s’estructurarà en quatre fases. En primer lloc, partint del cas 
de la vegueria de Ponent, s’identificaran aquells espais físics que tenen una vinculació directa amb el 
patrimoni literari lleidatà. A continuació, s’examinarà si existeix en aquest territori una oferta didàctica 
i/o turística vinculada a aquests espais patrimonials. Paral·lelament, en tercer lloc, s’analitzarà la imatge 
turística associada a les comarques de Ponent i es compararà amb el paisatge literari identificat a la 



primera fase. Finalment, en quart lloc, s’examinarà si la posada en valor d’aquest patrimoni literari pot 
aportar noves narratives turístiques amb una vinculació estreta amb el substrat cultural del territori i 
s’estudiarà la dimensió educativa d’aquest patrimoni.

A partir dels resultats obtinguts es proposaran estratègies que fomentin la posada en valor d’aquest 
patrimoni i la seva contribució al desenvolupament territorial. Posteriorment, es concretarà el rol que 
el patrimoni literari pot tenir tant en la creació d’una oferta de turisme cultural com en la concreció de 
propostes vinculades a l’àmbit de l’educació formal.

Bibliografia
Arcos-Pumarola, J., Marzal, E. O., & Llonch-Molina, N. (2018). Literary urban landscape in a sustainable 

tourism context. Human Geographies, 12(2), 175-189.
Soldevila, L. (2014). Comarques lleidatanes, l’Alt Pirineu i l’Aran. Geografia Literària. Volum 2. Pòrtic.
Uccella, F. (2013). Manual de patrimonio literario. Ediciones Trea.

Paraules clau: desenvolupament regional, educació, literatura, patrimoni cultural immaterial.
Línia temàtica: 3. Geografías literarias, educación y turismo.

Ivana Ares Seijo (Diputació de Barcelona) 
aressi@diba.cat

La Ruta Retrum de Francesc Miralles, la creació d’un espai literari 

La Biblioteca de Can Llaurador de Teià ha elaborat una ruta literària a partir de les novel·les juvenils 
Retrum i Retrum 2 de l’escriptor Francesc Miralles. Els llibres tracten de les aventures d’en Christian, 
un adolescent que viu a Teià, quan coneix un grup de joves gòtics que s’agermanen amb els morts als 
cementiris. La biblioteca ha confeccionat la ruta literària a partir d’un buidatge exhaustiu dels dos llibres. 
A partir d’aquí s’ha dividit la ruta en diferents apartats: Teià, Maresme, Barcelona i Europa. Els productes 
i activitats associats a la ruta estan directament relacionats amb les experiències dels protagonistes.

Bibliografia
Ares, Ivana (2016a). La Ruta Retrum de Francesc Miralles. 14es Jornades Catalanes d’Informació i 

Documentació, Disponible a http://www.cobdc.net/14JCID/wp-content/uploads/comunicacions/
ruta-literaria-retrum.pdf

Ares, Ivana (2016b). I tu com ho fas… Ruta literària retrum de Francesc Miralles. Disponible a https://
quefemalesbiblios.wordpress.com/?s=retrum

Ares, Ivana (2017). Ruta Literària Retrum. Ruta creada per la Biblioteca de Can Llaurador de Teià. 
Disponible a https://rutaretrum.blogspot.com/2017/06/la-ruta-retrum-les-xv-jornadas.html?m=1

Ares, Ivana (2020). «10 consells per crear una ruta literària a la biblioteca». Item: revista de 
biblioteconomia i documentació, 69. Disponible a https://raco.cat/index.php/Item/article/
view/376665/469909

Paraules clau: rutes literàries, cementiris, Teià, Retrum .

Línia temàtica: 1. Espacios y lugares literarios urbanos.



Fabiana D’Ascenzo (Cardiff University) 
DAscenzoF@cardiff.ac.uk

Nelle pieghe della città. Kinshasa tra letteratura e collage

Il contributo esplora la marginalità urbana a Kinshasa, una delle più grandi città postcoloniali 
africane, mediante la letteratura e la pratica del collage-mapping in quanto forma di visualizzazione 
non rappresentazionale. Ispirandosi all’approccio di Deleuze e Guattari, l’analisi pratica una lettura «di 
smantellamento» del romanzo Congo Inc. Bismark’s Testament di Koli Jean Bofane, volta a selezionare 
personaggi e temi chiave, nonché a osservare la capitale congolese attraverso un’indagine extra testuale. 
Concentrandosi sui bambini di strada, sulle attività informali e sulla vicenda del protagonista, il lavoro si 
interroga sui concetti di resistenza e «soggettivazione», rispettivamente considerati come risposta alla 
scarsità e produzione di desiderio. Inoltre, attraverso la pratica del collage-mapping, il contributo tenta di 
esplorare la natura aperta del luogo, sovrapponendo passato e presente, interagendo con il romanzo e la 
vita quotidiana, manipolando e alterando frammenti testuali e visivi. Lo sforzo è quello di sperimentare 
una visione di Kinshasa che ne enfatizzi sezioni e fratture piuttosto che l’insieme, considerando il luogo 
come un processo di composizione non compiuto e cercando di interrogare il potenziale trasformativo 
della città.

Parole chiave: Kinshasa, marginalità urbana, bambini di strada, collage.

Línia temàtica: 1. Espacios y lugares literarios urbanos.

Aranzazu Bea Reyes (Universitat de València) 
aranzazu.bea@uv.es

Ciutats reals i fantàstiques: un recorregut per les representacions urbanes 
dels llibres per a primers lectors

La ciutat com un tot, els barris, els edificis, els habitatges, els carrers i també els habitants de les 
urbs són alguns dels aspectes que es troben sovint en la literatura infantil, tant en els llibres d’imatges 
—o imatgiaris, segons la denominació de Duran (2010)— adreçats als més menuts, que comencen a 
relacionar imatge, grafia i so, com també en un nombre considerable de llibres per a primers lectors. En 
aquesta comunicació, en primer lloc, farem una mirada a alguns títols il·lustrats per a xiquets que aborden 
la ciutat bé des d’un punt de vista, diguem-ne, realista —en oposició a altres creacions que mostren 
metròpolis fantàstiques— i que repassen de manera curiosa i original llocs i elements característics de 
les grans poblacions: carrers, semàfors, senyals de trànsit, jardins, mitjans de transport, etc., tal com 
succeeix, per exemple, en Le grand imaginar de l’art de Le Gall. Després, mostrarem visions de l’àmbit 
urbà creades des de la fantasia que, o bé representen ciutats inventades (A la cuina de nit de Sendak, 
Balena de Fernández i González, etc.) o bé aborden la complexitat de les relacions entre urbanites amb 
plantejaments seriosos (A prop de Colombo, Per què vivim als afores de la ciutat de Stamm i Bauer, etc.) i 
també humorístics (La journée de Nip & Nimp de Serre).
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The Poetics of Walking in Laurie Lee’s As I Walked Out One Midsummer Morning (1969)

Walking has always been an essential part of human experience, but in the last few decades, owing to 
the speeding up of life in areas like travel and communication, it has acquired an important degree of 
cultural significance. Particularly nowadays, the act of going on foot, that sets the mind in motion while 
the feet move, has turned into a way of reconsidering notions such as time, space and the body, thereby 
challenging the ultimate industrialization of time and space. 

Considering that the function and history of this activity has gradually changed over time, the act of 
walking has been subject to different literary representations. This paper aims to consider a genealogy of 
literary works in which going on foot is conceived as a conscious activity. The first section of this study 
will provide a theoretical background regarding the history of walking and its relation to pedestrian 
literature, exploring how this form of locomotion encourages possibility and defies private property. This 
will be followed by a second section that will re-read Laurie Lee’s «As I Walked Out One Midsummer 
Morning» (1969) as a pedestrian narrative, finding tropes and themes akin to those of walking literature 
(identity, liminality…), to revalue the second volume of his autobiography. Through his journey across 
the Spanish geography, Lee demonstrates another way of being in the landscape; of becoming the 
landscape, asserting, in this manner, Deleuze and Guattari’s consideration of the voyage as something 
not distinguished neither by an objective quality nor a measurable quantity of movement, but by the 
mode of spatialization, the manner of being in space, of being for space. («A Thousand Plateaus», 482). 
By forcing readers to traverse the space between two points, he shows us a way of grasping knowledge 
from different places opposed to mainstream touristic practices that encourage a passive consumption of 
places. 

As Paul Virilio pointed out in his «»Art of the Motor»» (1995), in a civilization characterized by a state 
on the verge of sensory deprivation, «the loss of the thrills of the old voyage is now compensated for by 
the showing of a film on a central screen» (85). Pedestrian narratives, therefore, underline the relevance 
of the study of the poetics of walking in a society where human beings walk less and experience, more 
and more, the world through streaming platforms and algorithms that enhance sensorimotor losses.»

Keywords: identity, voyage, liminality, Spain, Geografías literarias, formas de estar en el espacio.
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«D’escala a escala» amb Veus de Dona a Tarragona 

Aquesta investigació neix d’un treball de classe de l’assignatura de Literatura i Societat que consistia en 
l’elaboració d’una ruta literària per Tarragona. Juntament amb els nostres companys, vam inspirar-nos en 
l’encomiable tasca de Veus de Dona a Tarragona per confeccionar la nostra ruta. 

A partir de les rutes literàries ja dissenyades en el seu web i a través d’una selecció de textos de les tretze 
autores que hi figuraven, vam crear la nostra ruta, amb la qual preteníem assolir els següents objectius: en 
primer lloc, ampliar el ventall de rutes literàries que reivindiquin l’obra d’escriptores tarragonines, seguint 
el patró de Veus de Dona a Tarragona; en segon lloc, oferir un format de ruta literària amb un toc distintiu 
en què a la vegada presentéssim espais emblemàtics de la ciutat; finalment, en tercer lloc, impulsar un 
projecte fet en l’entorn universitari i adreçat a joves, però extrapolable a altres públics interessats en la 
literatura i la ciutat de Tarragona. 

En la comunicació, a banda de contextualitzar breument la iniciativa de Veus de Dona a Tarragona, 
detallarem el procés d’organització i estructuració de la nostra ruta i també explicarem l’experiència de 
posar-la en escena per fer-ne una valoració més completa. Per concloure, suggerirem propostes de millora 
de cara a futurs projectes universitaris similars desenvolupats en el marc de l’educació geoliterària.
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Pathways of Affect: Mapping Transcultural Emotional Journeys of Visitors in Museum Spaces

The current paper will present findings from my case study (survey and interviews) focusing on the 
diverse body of historical objects connected to the spread of Buddhism from India to the rest of Asia 
(Silk Road) obtained from South Asia and Central Asia on display at the Museum for Asian Arts at the 
contested space of the Humboldt Forum in Berlin. The objects may convey multiple meanings to diverse 
audiences, depending on different ways of seeing and perceiving. Exhibiting religious art in museums 
or other secular spaces creates new contexts and conditions; literary, cultural and emotional, that often 



give rise to new meanings. The museum exhibition has the potential to arouse visitors’ thinking on the 
concepts of cultural identities and histories in a third space (Bhabha 1996), in which cultural boundaries 
become blurred and fluid as it challenges homogeneity in perception of ‘culture.’ Visitors have a role 
in co-creating the narratives and meaning making in the museum enshrining the potential of historical 
stories and affect to explore intercultural and transcultural relationships in contemporary society. This 
study highlights the dialectic interaction between museums visitors through urban spaces and which uses 
spatiality as an object of study, as an «imagined» and concretised cultural space «crossed by emotions 
and generator of personal and collective identities.» The study emphasizes the affective potential of the 
museum space as a means of heritage representation.

This paper will also highlight some of the issues and concerns associated with ethics of collection 
and decolonization in museums. It will explore the increasing opportunities for open-ended meaning 
generation by visitors through the analysis of metaphors that have been used in the museum space by 
curators (through texts, panels, design, ambience tec.) and how they position themselves in this paradigm 
of knowledge production and generation of cultural meaning, highlighting the importance of situating 
knowledge outside of museums. It will also focus on the centering of agency and positioning of museums- 
how do museums strive to become more inclusive and how can collaborative actions help honour the 
knowledge people have regarding their own cultures, realities, histories imagined by a museum? 
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PAISO-LHORT, un proyecto innovador para la formación 
del profesorado vertebrado en el paisaje

El proyecto de innovación docente PAISO-L’HORT se enmarca en el ámbito de las «humanidades 
medioambientales», un campo de estudios interdisciplinario que constituye el hilo conductor que lo 
vertebra. El proyecto surge en 2012 como iniciativa de cambio e innovación, dentro y fuera del aula, 
para hacer frente a la desconexión disciplinar de los currículos planteando un reto al profesorado para 
desarrollar de forma integral, funcional y contextual las competencias profesionales de los estudiantes 
de magisterio. Con este proyecto educativo se pretende trasladar al aula las actividades desarrolladas en 
el contexto del huerto y el paisaje sonoro que permitan al docente, por un lado, disponer de recursos 
didácticos para el desarrollo de sus clases y por otro, establecer una conexión entre el mundo físico y el 
digital, relacionando las actividades fuera del aula con el contenido de las guías docentes.



PAISO-L’HORT  considera el binomio huerto-paisaje como un excelente recurso que permite aproximar 
al alumnado a su entorno natural a través del diseño de experiencias dirigidas a la comprensión de las 
relaciones y dependencias que tenemos con él fomentando actitudes de compromiso socioambiental en 
consonancia con los ODS y la Agenda 2030. En el ámbito universitario facilita el aprendizaje cooperativo 
y la adquisición de habilidades sociales de integración, igualdad y solidaridad siendo un excelente recurso 
didáctico para las áreas de las Ciencias Experimentales, Ciencias Sociales  y las áreas de Lingüística y 
Expresión Plástica y Musical. En este marco se trabaja mediante un enfoque transversal y multidisciplinar 
para desarrollar las competencias docentes de los futuros maestros de educación Primaria e Infantil.

A partir del diseño de itinerarios y recorridos se trabajan contenidos interdisciplinares relacionados 
con el paisaje. De este modo el alumnado interpreta y relaciona los elementos del medio natural y/o 
humano desde una visión holística e integradora que favorece la sensibilización artística y mediambiental 
incrementando su compromiso cívico-social y el desarrollo de materiales educativos con base tecnològica 
(Hurtado, Botella y Martínez, 2022)

Durante el desarrollo del proyecto (2012-actualidad) se han elaborardo numerosos materiales 
educativos seleccionando los de mayor aplicabilidad y adecuación Estos materiales se han revisado y 
evaluado verificando su utilidad en el aula y su eficacia en proceso de aprendizaje del alumnado.
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Veus de dona a Tarragona: educació i turisme

El projecte Veus de dona a Tarragona que va començar el curs 2020-21 amb la implicació de 4 centres 
de secundària s’ha fet gran i ha incorporat 2 centres educatius més i la universitat, i ha anat avançant en 
diferents línies de treball. Des de la pràctica docent es va plantejar de fer una ruta literària per iniciar 
l’alumnat a una matèria poc treballada de manera vivencial i de retruc implicar a la resta de la ciutadania. 
Aquesta difusió es va idear en una doble via: educació i turisme.

Pel que fa a educació la proposta ha tingut un recorregut que ha partit dels nivells de secundària i 
batxillerat i ha arribat fins a la universitat. El grup de treball format per més d’una vintena de professionals 
de l’ensenyament secundari ha portat a la pràctica algunes d’aquestes rutes amb alumnes de 4t d’ESO i 
de batxillerat. Ajudats d’un dossier didàctic, més de 600 alumnes han viscut la literatura en l’espai que 



va ser pensada i això els ha portat un record que no oblidaran fàcilment. En l’àmbit universitari de la 
URV, a l’assignatura Literatura i societat, partint dels materials de la website de VdDaT, han creat una 
nova ruta titulada D’escala a escala que es presentarà en aquest congrés. En l’àmbit educatiu, l’EOIT 
en col·laboració amb VdDaT ha traduït al rus, francès i anglès la ruta que porta per títol Ruta de les 13 
escriptores per la part alta que es va incloure dins la website com una de les 6 propostes de ruta que es 
van fer dins d’aquest espai, tot i que se’n poden fer més. Aquest primer recorregut passava pels espais 
patrimonials emblemàtics de la ciutat i, alhora, aplegava textos de les 13 escriptores incloses. La difusió 
que ens ha proporcionat el grup de Geografies literàries ha permès que altres centres del territori català 
hagin gaudit de la ruta, tot visitant la ciutat.

Pel que fa al turisme, la ruta s’ha obert a la ciutat amb la participació de les escriptores, la ciutadania i 
l’interès de la conselleria de turisme de Tarragona. La conselleria de Parcs i jardins ens va demanar de fer 
un itinerari poètic al Camp de Mart i un segon itinerari al parc de l’amfiteatre fruit del ressò que ha tingut 
el projecte. En un futur proper podreu gaudir de la ruta en format codi QR.

Paraules clau: Veus de dona a Tarragona, dossier didàctic, espais patrimonials, codi QR.
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La mar de dins de Pere Rovira: descripció d’una geografia poètica i proposta de ruta literària

Aquesta proposta de comunicació es fonamenta en un doble vessant. En primer lloc, la nostra pretensió 
és explicar la importància de l’espai natural del delta de l’Ebre en la poesia de Pere Rovira (Vilaseca, 
1947). Des de la publicació de La vida en plural (1996), el darrer tram de l’Ebre s’ha convertit en un punt 
geogràfic decisiu en la literatura de Rovira. Les atmosferes i elements naturals que s’hi relacionen són 
presents en tots els reculls que ha publicat d’ençà de llavors (Contra la mort, En família i El joc de Venus), 
però és sobretot en un dels seu llibres més coneguts, La mar de dins (Premi Carles Riba 2002), on el 
vincle esdevé més estret, més intens, indefugible. En aquest recull, el Delta no és només un teló de fons 
dels seus versos, sinó també un espai lligat a la seva intimitat, a l’experiència moral, a una representació 
física d’un univers personal i poètic.

Un cop descrit aquest lligam artístic, passarem al segon vessant de la proposta. En aquest bloc, ens 
proposem definir una ruta literària basada en l’obra de Pere Rovira. Una ruta que ha de servir, justament, 
per aprofundir en les relacions entre l’autor i el delta de l’Ebre. El traçat que plantegem, concebut per a 
estudiants de batxillerat, s’estructura a partir d’una tria textos de l’autor, en bona part de La mar de dins, 
però també d’altres reculls anteriors i posteriors. El nostre propòsit és que la seva lectura condueixi els 
caminants no només a través dels espais físics que són descrits en els poemes, sinó també a través de 
l’evolució estètica i moral experimentada per Rovira al llarg del temps i que, amb una forma lírica pròpia 
i personal, queda perfectament reflectida en els seus versos.
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«Çò passà en Alacant»: un passeig per la història silenciada 

Sota el títol «Çò passà en Alacant» –intertextualitat amb un vers de la cançó d’Al Tall a Miquel Grau–, 
intentarem donar a conéixer fets històrics que tenen com punt d’unió l’espai físic i una distància temporal 
de pocs anys. Hem fet servir com a fil conductor algunes coincidències casuals que aprofitem per a unir 
diferents relats emmarcats al voltant de la ciutat d’Alacant.

Amb tot, pretenem mostrar que l’horror d’una guerra no ha estat tan lluny de casa com l’oblit del 
temps ens ha fet creure i que a casa nostra, o tocant casa nostra, s’ha viscut també la tragèdia en primera 
persona i successos clau que han determinat l’esdevenir d’un conflicte que ha marcat, i encara és present, 
el pensament i la vida de diverses generacions.

Utilitzem la ruta com a unió entre cadascun dels episodis que anem narrant. Situar-nos cada moment 
en el lloc físic on va ocórrer el fet que es conta contribueix a fixar-lo en la memòria, individual i col·lectiva 
del nostre alumnat, i fer possible que s’atorgue als espai un nou contingut i sentit. 

D’aquesta manera, amb un passeig per la ciutat d’Alacant, recordem continguts d’àmbit interdisciplinari, 
apresos sense una vinculació al territori i que adquireixen així una nova significació. Una forma també de 
reivindicar la capital de l’Alacantí com a ciutat amb importància estratègica en diferents etapes històriques 
i en determinats fets de gran rellevància en la història més pròxima. Una ciutat, sovint desconeguda i 
menyspreada, que va suposar un punt decisiu en la guerra civil amb fets tant tràgics com ara el bombardeig 
del mercat d’Alacant. Una ciutat que ens retrata Estellés al seu Mural del País Valencià. El port des d’on va 
salpar l’última esperança de milers de persones, l’Stambrook. Una ciutat que va significar l’exili definitiu 
per a tants i tants. On van córrer pitjor sort els que no van poder fugir i, tot i demostrar que l’art no té 
barrots, van perdre la vida artistes com Miguel Hernández.

En definitiva, una ciutat que, per justícia, bé mereix una llarga passejada pel record i la idea que no 
podem oblidar: Alacant és important.
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Els espais viscuts a Noruega de Rafa Lahuerta. Una anàliai espaial per elaborar mapes mentals 

El protagonista de Noruega esmenta «eixe esport solitari de fixar-se en els carrers…» (p. 232). A partir 
de citacions del llibre de Rafa Lahuerta, analitzarem el seu mètode d’observació i experiència de la ciutat 
de València. La deambulació, la memòria, l’autenticitat, el lligam o dependència entre l’espai urbà i la 
vida, i la visió del protagonista i dels altres personatges de la novel·la amb paràmetres d’interseccionalitat. 
En definitiva un conjunt d’elements, sobretot emocionals, que lliguen les persones a una ciutat, València, 
i a la vida urbana i els seus paisatges en general. Tenir un lloc en el món, créixer o enfonsar-te juntament 
amb els carres que t’envolten…

A la segona part de la comunicació volem fer confluir l’anàlisi espacial de la primera amb propostes 
de pràctiques d’experiència dels espais viscuts pensades a partir de tècniques d’anàlisi geogràfica 
qualitativa. Fer abstracció i identificar alguns dels paràmetres que es dedueixen del llibre. Aquells que 
són més generalitzables i útils per fer emergir vivències en els itineraris urbans. I amb això, establir pautes 
significatives i idees de simbolització en un mapa per a un itinerari urbà didàctic, del qual en pugui sortir 
un mapa mental o una expressió gràfica personal amb simbologia emocional. 
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El Bestiarius valencià: una trama urbana i literària

Un «bestiari», bestiarius en llatí, fa referència als tractats que en la literatura medieval descrivien 
animals reals o fantàstics amb intencions moralitzants i reflexives. Partint d’aquest fil conductor, per a la 
present comunicació hem escollit unes bèsties que adés poblaren l’imaginari col·lectiu i que ara ocupen 
espais rellevants en l’entramat urbà. Éssers, la major part d’ells, reals (de carn i os), que han traspassat 



el llindar de la xafarderia per formar part de la llegenda: el Dragó del Patriarca, la Cotorra del Mercat, el 
Pardalot dels Sants Joans... són alguns dels nostres protagonistes. 

Cercarem este «bestiar» en un circuit pel centre antic de València que conjugarà la literatura associada 
a les criatures amb els edificis, àmbits i indrets on es troben representades (monuments, esglésies, façanes, 
carrerons, jardins, etc.). Un circuit que tindrà com a finalitat familiaritzar el públic assistent amb la 
història, els costums i les tradicions vinculades al nostre territori. A més, sense perdre de vista l’essència 
dels antics bestiaris, a través dels contes i llegendes posarem de relleu valors humans, assentarem normes 
de comportament i promourem l’estima per l’entorn i pel patrimoni.

En resum, presentem un itinerari versàtil que es pot enfocar tant en la vessant turística com en la 
vessant pedagògica; que traurà a la llum conceptes històrics, literaris i, fins i tot, simbòlics. Una trama 
apta i adaptable per a tots els públics.
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Textos que (se) pasean: GEOCID, un proyecto para la formación 
de futuros docentes desde la geopoética y la hipertextualidad del CMC 

Nótese, por un lado, la extraordinaria vitalidad que acompaña al héroe español por antonomasia, el Cid 
Campeador, cuya fábula sigue proyectándose en el siglo XXI y adaptándose para todo tipo de públicos 
(Saiz Ripoll, 2017, entre otros). Repárese, por otro lado, y a la luz de lo apuntado por Alberto Montaner 
(2007:8-11), en que pocos textos del canon español desprenden potencialidad semejante a la del Cantar de 
mio Cid para ser trasmutados en ruta literaria. Desde este planteamiento, y considerando la oportunidad 
y eficacia de las rutas literarias para la formación/educación lectora y patrimonial (Méndez Cabrera y 
Rodríguez Segura, 2019: 224, por ejemplo), presentamos, a través de esta propuesta, un proyecto para 



la formación de futuros docentes en el Cantar de Mio Cid, que, además de desarrollar la habilidad para 
diseñar rutas literarias con arreglo a una serie de objetivos pedagógicos fundamentales (Ibarra Rius y 
Ballester Roca, 2017), pretende dar a conocer un corpus de títulos infantojuveniles –también otro tipo 
de «hipertextos»–, actuales y debidos a la figura del Campeador, y subrayar, ante los futuros profesores, 
el atractivo, la versatilidad y las posibilidades de la LIJ como recurso para el tratamiento de los clásicos 
en el aula. 
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Valencia como escenario/espacio de inmersión cultural para estudiantes incoming

En esta comunicación presentamos los primeros resultados de una experiencia de inmersión lingüística 
y cultural para un grupo de profesoras noruegas de ELE durante un curso de especialización docente 
centrado en la didáctica del español como lengua extranjera. Este curso, que combinaba modalidad 
presencial, tanto en Noruega como en España, como online, contaba con una serie de actividades de 
inmersión cultural que se desarrollaron fuera de las aulas durante las clases impartidas en Valencia. 
La  finalidad de estas actividades era doble: por un lado, profundizar en aspectos culturales más allá de 
los estereotipos; y, por el otro, actualizar las ideas y conocimientos sobre la cultura española que estas 
profesoras ya tenían en base a su experiencia profesional. Las actividades fueron de diversa índole y 
abarcaron diferentes aspectos culturales trabajados en su contexto inmediato, buscando crear vínculos 
emocionales con el entorno durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Los resultados del curso muestran que este tipo de actividades fueron valoradas muy positivamente por 
las alumnas. Se cumplió el objetivo de trascender lo meramente turístico y anecdótico para proporcionar 
a las estudiantes unas actividades que renovaron y ampliaron  su interés por la cultura española  y les 
permitieron profundizar más en la lengua y la cultura que conforman su herramienta de trabajo.
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Mindelo, geografia de identidade em Entre Duas Bandeiras, de Henrique Teixeira de Sousa

Entre Duas Bandeiras, de Henrique Teixeira de Sousa, compreende a relação espacial do fenómeno 
identitário cabo-verdiano na passagem da condição de colónia portuguesa para o estatuto de independência 
(5 de julho de 1975). Com a ação centrada no Mindelo, a geografia urbana do romance relaciona o 
percurso citadino com o palimpsesto constituído pela reescrita de uma cidade e uma identidade que 
balançam política e culturalmente entre África e a Europa. O Grémio, as ruas, o Hospital, o parque, o 
Porto Grande, o Liceu, descobrem pormenores maiores de reflexão acerca de dois tempos que se poderão 
apresentar antagónicos ou de continuação, no quadro do rompimento político com o domínio português.

Este romance constitui a associação da geografia literária à formação da memória cultural, enquanto 
fusão do espaço e tempo da identidade, e ajuda a sustentar a aproximação do autor às grandes questões 
do percurso cabo-verdiano no período de preparação da independência. A geografia urbana e os dois 
tempos vividos (colonial e pós-colonial) no mesmo espaço acabam por refletir sobre locais que ganham 
novas funções na paisagem urbana do Mindelo, a banalização dos lugares ou a reabilitação dos mesmos, 
de acordo com a sua função numa ideia política, cultural e identitária que nasce no tempo colonial e que 
faz com que o Mindelo sugira a geografia urbana de uma identidade que pode já não se rever na potência 
colonial nem na união à Guiné-Bissau.
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La construcción de la espacialización literaria como estrategia de memorialización: 
el caso de Camilo José Cela

La presente comunicación se integra en el proyecto de investigación de la Universidad de Santiago de 
Compostela y financiado por el MINECO, titulado La inscripción de la memoria cultural en el espacio 
público: estrategias de consumo institucional del pasado literario (1837-1968). El objetivo de mi trabajo 
es presentar las dinámicas de espacialización literaria que entran en juego en el caso de Camilo José 
Cela en aras de su posterior memorialización. Más allá de los espacios literarios propios de su narrativa 
y de su literatura de viajes, nuestro interés se centrará en la doble dinámica que se entreteje entre el 
espacio biográfico y el espacio construido por el propio Cela como agente cultural, a saber, entre Iria 
Flavia y Mallorca. Ambos espacios actuarán como una estrategia de futura memorialización proyectada 
y planeada por el propio Cela, convirtiéndolos en lugar de memoria literaria tanto de una identidad 
individual, la infancia del propio escritor, como otra colectiva, representativa de la posguerra española.

Por un lado, se analizará la dimensión literaria y turística que adquirirá Mallorca gracias a la revista 
celiana Papeles de Son Armadans, que asume el nombre del barrio en el que vivía el escritor, y a las 
célebres Conversaciones en Formentor. En la isla recalará lo más granado de la intelectualidad de la época 
gracias a la labor de Cela como agente cultural y dinamizador turístico. Uno de los propósitos de Cela fue 
vincular Formentor a la dimensión simbólica de Collioure, aprovechando su condición insular. Por otra 
parte, Iria Flavia, como espacio de la infancia, remitirá a una proyección individual del propio escritor, 
planificado como un espacio del legado literario, pero también de mediación cultural e institucional. 
Ambas dinámicas entretejen una estrategia de memorialización, al tiempo arroja luz sobre los usos 
sociales del territorio. 
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«Tempo di uccidere»: geografia di un romanzo

Il contributo presenta un modello teorico-metodologico che considera la geografia come forma 
territoriale dell’agire sociale. Il rapporto che viene stabilito con la letteratura rimanda ad aspetti di natura 
eminentemente geografica, disvelando la dialettica multiforme tra esseri umani e spazi. La proposta mira 
a individuare nei territori letterari una scrittura geografica, considerando le modalità narrative come 
occasione per comprendere meglio il racconto delle trasformazioni territoriali, tramite il ruolo esercitato 
dai luoghi nello svolgimento della diegesi letteraria.

Il lavoro si concentra su Tempo di uccidere, romanzo di Ennio Flaiano pubblicato nel 1947. La lettura 
geografica di quest’opera è basata sul «racconto del territorio», uno strumento di analisi che considera 
la spazialità come specifico oggetto narrativo. In questo contesto i luoghi raccontati diventano territori 
attraversati da emozioni, conflitti, relazioni di potere. Nel romanzo emerge la costruzione materiale 
di una geografia della prevaricazione legata alle ultime fasi del colonialismo italiano e alle sue mire 
espansionistiche nel Corno d’Africa, quarant’anni dopo la disfatta di Adua. Sul piano didattico tale 
percorso può svolgere una funzione significativa, poiché stimola il coinvolgimento nelle questioni legate 
alla dimensione coloniale, mettendo in luce le complesse relazioni tra forme di conoscenza storica, 
geografica, letteraria, sociale e antropologico-culturale. 
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Alacant, espai urbà musicoliterari

La ciutat d’Alacant ha sigut escenari d’algunes cançons escrites recentment pels nostres artistes. 
Aquesta literaturització a través de la música li ha donat una certa visibilitat que ha permés que siga 
coneguda amb uns altres ulls als que sovint acostumen a difondre els mitjans de comunicació.

A través d’una tria concreta de cançons, farem un recorregut per l’espai urbà de la ciutat i tractarem 
d’entendre aquesta ciutat tan desconeguda (i sovint maltractada) gràcies al punt de vista dels músics que 
l’han viscuda o que l’han visitada. Alguns artistes seran autòctons, d’altres pròxims en l’espai i d’altres hi 



han passat o s’hi han instal·lat durant un temps. Hi trobarem Obrint Pas, Cesk Freixas, El Diluvi, Vienna, 
Tito Pontet, Brams…

Principalment, aquest passeig el farem amb cançons contemporànies, del segle XXI en gran mesura. 
No obstant això, algunes lletres revisitaran el passat i la memòria d’Alacant, lloc clau en alguns moments 
puntuals de la història.

A més a més, farem palés com Alacant és vist com un punt de referència d’un espai, d’un marc mental 
geogràfic, literari, cultural… Alhora de dibuixar un mapa concret, és imprescindible fer-hi referència 
atesa la seua importància i, especialment, atesa la situació geogràfica on s’ubica.

Finalment, la ciutat del sud també ha sigut escenari de les actuacions de molts d’aquests artistes que 
li han escrit cançons i d’altres que no però hi han tocat. Alacant, doncs, segueix sent important, molt 
important.
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Verdaguer i Barcelona 

La trajectòria literària però sobretot personal de Jacint Verdaguer quedà lligada a la ciutat de Barcelona 
per molts motius. La seva primera estada, enmig d’una situació de pobresa, l’ascendència dels germans 
Masferrer i el mestratge de Manuel Milà i Fontanals i Marià Aguiló, decisius per ancorar-se a la ciutat 
comtal, la participació als Jocs Florals i, sobretot, el fet de convertir-se en el capellà domèstic i almoiner 
dels marquesos de Comillas al Palau Moja. És indiscutible que la ciutat canvià la vida del poeta i, el poeta 
marcà significativament a la ciutat.

Paraules clau: Jacint Verdaguer, Barcelona, Marca literària, Posteritat.
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Stefánoff (1914), la novel·la perduda i recuperada de José Estivalis/Armand Guerra. 
Egipte i els Balcans com a escenari de les revolucions americanes



La comunicació presentarà la figura de José Estivalis (que emprà el pseudònim Armand Guerra) 
(Llíria 1886-París 1939), un militant anarquista, actor i director de cinema, realitzador de la primera 
pel·lícula feminista de la història, de la primera emissió de cinema sonor a la Península Ibèrica i del 
primer llargmetratge sobre la Guerra Civil. El 1914 publicà la novel·la Stefánoff a Cuba, una novel·la de 
viatges i formació anarquista, que es divulgà entre els revolucionaris mexicans. En el text reconstrueix de 
manera literària el seu periple per Egipte i els Balcans immediatament anteriors a la I Guerra Mundial.

Atle Krogstad (Queen Maud University College of Early Childhood Education) 
akr@dmmh.no

A literary route in Trondheim for preschool children 

Trondheim has a rich cultural heritage in a Norwegian historical context, specially connected to the 
medieval king St. Olav, and The Nidaros Cathedral as a Northern European goal for pilgrimage. The 
establishment of the archbishopric also made Nidaros part of an European knowledge, text and literacy 
culture, including the foundation of the first school in Norway. After a city fire late 17th century the city 
was rebuilt, according to a new baroque city plan. 

In 2020-2021 I have conducted readings of literature in Kongsgården barnehage (Early Childhood 
Education and Care Center) for children 4-5 years of age, with a special focus on how the place of reading 
may inspire and contribute to the literary experience of the children. Kongsgården barnehage is located 
in the old city center of Trondheim, enclosed by the river, and close to the Nidaros Cathedral. In this 
project it became clear that the material, cultural and historical impact of the place of reading can be vital 
for the literary experience. 

The aim of this project is to develop a literary route, or a network of literary places in Trondheim, 
where preschool children can experience literature and stories connected to the places of reading. The 
literary experience will be written or oral stories about literary figures from the local literary tradition, 
saga literature or children’s literature or songs. A child literary figure in the local literary tradition is 
Adrian Posepilt, a poor boy, an orphan, growing up while the city undergoes social and material changes 
at the end of the 17th century (Kristiansen, 1957). 

For young children it is important to experience and learn the material and symbolic impact of a place 
through play. An important quality of the literary places will be the possibilities for the preschool children 
to spend time at the place, and explore the possible relations through literature and space through their 
own play and meaning making. In this way the children also will contribute to the meaning of the literary 
places.

Keywords: literary route, children’s places, urban places, Trondheim.
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«Caminant pensaments i rumiant passos»: el passeig 
com a forma de reflexió a El senyor Palomar a Barcelona 



El senyor Palomar a Barcelona (2021) de l’escriptora barcelonina Tina Vallès s’inscriu en la tradició 
literària del flâneur a través d’una reescriptura del personatge creat per Italo Calvino a Palomar (1983). 
Vallès reconstrueix la seva mirada a la recerca de la comprensió de l’especificitat dels espais i els habitants 
de la capital catalana.

La represa del personatge no es limita a traslladar un punt de vista a una altra ciutat – després de Roma 
i París – sinó que dialoga amb elements definitoris de l’obra calviniana: el joc oulipionesc, l’interès per 
la semiòtica i la ironia metaficcional. Aquests trets essencials despleguen en l’obra de Vallès un mapa 
de referències intertextuals que abasten des de la teoria del passeig de Robert Walser i els exercicis 
d’escriptura d’espais urbans de Georges Perec i Raymond Queneau, al paper de la imaginació en la 
narrativa de viatges de Xavier de Maistre. 

Per aquest motiu aquesta comunicació estudia l’obra de Vallès com a aportació a la tradició de textos 
que han tematitzat el passeig atzarós com a forma de pensament, a través de la mirada d’un personatge 
obsessionat amb la comprensió del seu entorn, gràcies a les variacions que ofereix cadascun dels espais 
visitats pel personatge.
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Escribir la ciudad para reconstruirla: Nueva York 
y la cultura de la congestión en la obra de Rem Koolhaas

Durante las últimas décadas, la representación de la ciudad ha producido no sólo una innumerable 
producción literaria, sino también una variada experimentación estilística y formal. El modernismo 
literario ya había sentado las bases para una interpretación revolucionaria de la unidad espacial: se 
impuso una idea del espacio fuertemente perceptiva, la cual fragmentaba el valor homogéneo y normativo 
asociado a los lugares y a las ciudades en particular (pensemos en las grandes obras modernistas europeas: 
Berlín Alexanderplatz, La señora Dalloway; o en la Rayuela de Cortázar, en el panorama latinoamericano, 
que salió unos años más tarde; o en la Trilogía USA de Dos Passos).

Desde entonces, el panorama crítico centrado en el estudio del espacio se ha ido ampliando y 
diversificando. Una interesante apertura crítica se produjo con El Geocriticismo de Bertrand Westphal, 
que inauguró una corriente de investigación que ponía el acento en la interdisciplinariedad como enfoque 
para el estudio del espacio. Y es justamente alineándonos con esta hibridez metodológica que quisiéramos 
proponer aquí nuestra intervención.



Arquitecto de fama mundial, Rem Koolhaas es también un notable ensayista y escritor. Pensamos en 
particular en su obra, que pronto se convirtió en un best seller, Delirio de Nueva York (1978). En este 
ensayo urbanístico sobre la ciudad de Manhattan, el autor analiza las fases por las que ha pasado uno de 
los centros urbanos más representativos de la arquitectura occidental. En particular, el análisis se focaliza 
en la «»cultura de la congestión»», entendida como modelo anti-sostenible y masivamente capitalista.

Sin embargo, el libro tiene una composición interesante: a partir de una configuración ensayística, 
se introducen interferencias narrativas, generando un tipo de escritura híbrida. Además, los temas que 
se abordan van más allá del mero urbanismo, recurriendo a conceptos clave de la sociología teórica, 
de la investigación antropológica, de la historia de la arquitectura. El subtítulo del libro, Un Manifiesto 
Retroactivo para Manhattan, sugiere la finalidad ilustrativa y pedagógica que el arquitecto espera para la 
construcción de futuras ciudades, libres de la furia constructiva ciega y exageradamente expansiva de 
nuestro tiempo.

Por tanto, con motivo de esta conferencia, desearíamos proponer una reflexión que, siguiendo las 
coordenadas teóricas aquí esbozadas, analice un modelo narrativo atípico en la representación de la 
ciudad. Se tomará como ejemplo el libro Delirious New York, acompañado, si es necesario, del resto de la 
producción ensayística del autor.
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«La vida és passejar-se per la Baixa»: un passeig literari creat 
per alumnes de català com a llengua estrangera (CLE) 

El segon semestre del curs acadèmic 2020-2021 els alumnes de Català B2.1 de la Universitat de Lisbona 
van treballar una tria del recull de poemes ‘Lisbona’, del poeta i traductor Gabriel de la S. T. Sampol, 
amb l’objectiu de fer un passeig literari per la capital portuguesa. Per tirar la idea endavant, es va haver 
d’organitzar prèviament.

Uns mesos abans de començar les classes, es va parlar amb la professora Anna Gispert (Institut Martí i 
Franquès de Tarragona) i amb la professora Sílvia Quinteiro (Universitat de l’Algarve) per saber diverses 
qüestions bàsiques a l’hora d’encarar el projecte: quantitat de poemes, durada, informació que s’havia 
de donar a cada parada... Després de rebre consells i informacions, es va fer la tria dels poemes i es van 
analitzar profundament abans que es comencessin a treballar amb els alumnes.

Amb la idea elaborada, van començar les classes i els alumnes es van comprar el llibre. A classe es va 
treballar detingudament la introducció del llibre, que aportava una informació molt concreta i una visió 



molt acurada de l’obra. Es van resoldre qüestions lingüístiques i es van crear algunes hipòtesis contextuals 
que no acabaven de quedar clares.

A cada classe es dedicaven uns 45 minuts a analitzar l’obra. Cada alumne havia de fer l’anàlisi a casa 
d’un dels poemes i presentar-lo als companys. Quan es van acabar de treballar, es va fer una trobada 
virtual amb el poeta per entendre millor el conjunt de l’obra, per resoldre alguns dubtes i per poder tindre 
una conversa més profunda amb l’autor. 

Finalment, els alumnes van traçar la ruta i van triar-ne el títol (un vers d’un dels poemes). També es 
van crear unes fitxes de cada poema que servirien d’ajuda per al guia a l’hora de fer el passeig. A més, 
també es va fer un breu resum d’aquesta informació en portuguès, que es va enregistrar i es va penjar al 
web izi.travel pensat per al públic no catalanoparlant. 

El passeig literari, creat per poder-se fer de manera bilingüe, es va presentar el juny de 2021, es va 
tornar a fer per Sant Jordi de 2022 (amb la presència del poeta) i s’ha anat fent quan hi ha hagut algun 
interès per part de gent propera. 
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The Didactic Potential of Robert Seethaler’s The Tobacconist 
in Reviving Vienna’s Places of Memory 

This paper focuses on Robert Seethaler’s novel The Tobacconist (Der Trafikant) and its representation 
of Vienna’s physical features, the characters’ behaviour in the urban city space, but also the influence of 
politics and society on changes in the urban space. By decoding values, emotions and identity features 
inscribed in the space of Vienna, we attempt to examine the relationship between places and people, 
as well as show the impact of literature on learning about the cultural heritage and identity of the city, 
but also preserving it. The paper focuses on the urban life of the Viennese in the 1930s, cultural spaces 
and relevant historical figures that appear in the novel, as well as the representation of Vienna under the 
influence of Nazism, especially the power of the media and propaganda, with the emphasis on attitudes 
towards Jews before the start of the Second World War. The paper starts from the hypothesis that the 
novel The Tobacconist has significant didactic potential due to its depiction of the social conditions of the 
time, changes of the society under the influence of Nazism, but also its depiction of the citizens’ behaviour 
and their connection with the city. As Peng et al. (2020) notes, the people acquire the understanding 



of a certain place thanks to «direct or indirect contact with the place» (11), and under indirect contact 
the literature can be included. Thus, a certain identity is added to a space not only based on the objective 
physical characteristics of that space, but also thanks to a set of «meanings, memories, and information 
from others, from the past and the future». (ibid.) All of this enables readers to create a mental image of 
the city of Vienna and, in a way, immerse themselves in the characters’ experiences, which can contribute 
to their understanding of past historical events and enable them to learn and apply their knowledge both 
in the present and future. Therefore, it can be said that the novel offers fundamental knowledge about 
the Viennese culture and historical events, as well as provides insights into the identity of the city and its 
inhabitants.

Keywords: The Tobacconist, Vienna, society, history.
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Literary geographies and alternative atlas forms in Rebecca Solnit’s trilogy of atlases 

This paper examines a trilogy of imaginative atlases of San Francisco, New York and New Orleans 
written by American writer Rebecca Solnit in collaboration with a collective of authors, artists and 
historians: Infinite City. A San Francisco Atlas (2010), Unfathomable City. A New Orleans Atlas (with 
Rebecca Snedeker, 2013) and Nonstop Metropolis. A New York City Atlas (with Joshua Jelly-Schapiro, 
2016), published by the University of California Press.

While it is generally accepted that literature has transposed cartography to its medium, we can ask 
ourselves if cartography has been influenced or hybridized by literary expression. My paper will address 
this question by examining Solnit’s atlases as alternative explorations of cities shaped by Calvino’s 
Invisible Cities, Borges’s short stories, Benjamin’s texts, and Thoreau’s invitation to map familiar places. 
These atlases combine cartographic representations, photographs, essays and interviews. They revisit 
the traditional atlas genre from subjective, critical and marginal perspectives. The atlas is reasserted as a 
method of democratic cultural investigation in which discourses are as relevant as maps, and cartography 
is no longer the exclusive domain of specialists. Topics such as riots, capital, water, climate change, ‘city 
of women,’ trash, walking, wildlife, the suburbs and multilingualism offer versions of cities illustrated by 
maps and stories. Inspired by literature, critical cartography, countermapping and participatory mapping, 
these atlases propose new urban reconfigurations that play with the codified forms of the atlas. 
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Geografia urbana del Tirant lo Blanc

Comunicació per a Geografies literàries que descriu la geografia urbana del món occidental (hereu 
de l’antiga Roma) a través dels topònims que Joanot Martorell descriu al Tirant lo Blanc. Es tracta de 
la geografia urbana del món mediterrani i de les seues extensions nord-europees, sahelianes africanes i 
centreasiàtiques. Algunes d’aquestes geografies són ben conegudes i referenciades per l’autor i altres són 
citades amb poca precisió i a través de fonts indirectes. Es tracta d’un treball de recopilació de topònims 
citats per Martorell al Tirant lo Blanc i plasmats sobre una cartografia tirantiana, de manera global i de 
manera parcial (mapes de detall). És la primera aproximació cartogràfica completa del Tirant lo Blanc i 
mostra la geografia urbana d’un món tardomedieval occidental en conflicte, on els croats cristians, d’una 
banda, i els otomans musulmans, de l’altra, lluiten per a controlar la Mediterrània.
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En els límits de la ciutat: una ruta literària per a treballar els ODS 

En aquesta comunicació presentem una proposta didàctica realitzada en el marc dels estudis del Grau 
de Mestre/a d’Educació Primària de la Universitat de València. Es tracta d’una experiència que s’ha dut 
a terme amb l’objectiu de fomentar, en primer lloc, la lectura literària centrada en una selecció de textos 
poètics de diferents autores contemporànies (majoritàriament valencianes) que han escrit sobre el nostre 



territori, la natura i la condició de ser dona (ODS 5); en segon lloc, per a promoure el coneixement i gaudi 
de l’entorn natural de l’Horta d’Alboraia i el Barranc del Carraixet, pròxim a la Facultat de Magisteri, 
un context perifèric de gran riquesa patrimonial, rural i ecològica (ODS 15); i en tercer lloc, per tal 
d’incentivar el desenvolupament d’habilitats comunicatives i animar a la reflexió pedagògica de futurs i 
futures mestres, mitjançant la realització d’una ruta literària i un treball d’aplicació didàctica per part dels 
estudiants, el qual ha permés concebre el procés d’aprenentatge com la vivència, individual i col·lectiva, 
de la relació significativa entre literatura, territori i ensenyament (ODS 4). 
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«Arròs de cigarreres»: las trabajadoras de la fábrica de tabacos de Alicante 
y las historias que construyeron el norte de la ciudad

En el refugio antiaéreo de Tabacalera de Alicante, abierto al público en noviembre de 2021 y situado 
en uno de los dos quemaderos que todavía se conservan bajo lo que hoy se llama El Secadero, se pueden 
observar dos bocas de horno circulares simétricas, como dos ojos de buey de un submarino que navegara 
bajo tierra. Al asomarnos, comprobamos con sorpresa que eran túneles, quizá invitándonos a viajar por la 
línea quebradiza del tiempo para recuperar las miles de pequeñas historias que se alumbraron al calor de 
este lugar. Así, basándose en trabajo comunitario realizado un grupo de vecinas de los barrios adyacentes 
a la Fábrica de Tabacos (abril 2021-junio 2022), acerca de la historia de las cigarreras, esta ponencia 
explora el trazado de los relatos que construyeron parte de la ciudad.

Es legendario el empoderamiento de las trabajadoras de las fábricas de tabaco en España. También 
la fábrica de Alicante fue un centro de lucha, unión y reivindicaciones históricas, donde la cultura de 
la hermandad y los cuidados supuso, en gran medida, la base de las relaciones laborales. Mientras a 
principios del siglo XX se pedía la jornada de ocho horas, sin más, las cigarreras reclamaban flexibilidad 
horaria en pos de la conciliación. Al tiempo, los trabajadores y trabajadoras de la fábrica se unieron para 
crear, con sus propias aportaciones, la sede social de la Calle Sevilla, número 2, lugar en el que reunirse, 
cuidar a sus hijos e hijas, leer en su biblioteca o disfrutar de las artes escénicas en el anfiteatro. 



Este tipo de actuaciones comunitarias, así como las necesidades de vivienda, de conciliación y de ayuda 
que surgieron a partir del trabajo remunerado de las mujeres en la fábrica, propiciaron el surgimiento de 
barrios enteros en sus alrededores. Cuando, tras la Guerra Civil, se represalió a las mujeres y los hombres 
de las fábricas de tabaco, entre otras cosas privándoles de sus trabajos o de parte de sus salarios, se trató 
de imponer la cultura del silencio, pero paulatinamente volvió a surgir el temperamento cigarrero, como 
es imposible dejar de apreciar en el carácter y el empoderamiento de las últimas cigarreras.
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Ruta literària i musical de Matilde Salvador per Castelló de la Plana

El divendres 10 de maig, en el marc de la Nit de l’Art de Castelló 2022, es van celebrar dos actes 
encadenats i dedicats a Matilde Salvador (1914-2007), la compositora valenciana de música clàssica més 
important del s. XX i de les més reconegudes del món de la seua època en el seu camp. Aquest homenatge 
coincideix amb el 15é aniversari de la mort de la compositora castellonenca.

L’acte va consistir en una ruta literària i musical sobre la vida i l’obra de la compositora, que va començar 
a les 18.30 h davant del Teatre Principal i va acabar a la porta de l’Església de Sant Miquel, al carrer 
Enmig. Tant les parades de la ruta com els textos triats en el recital posterior, que va tindre lloc a les 20 h 
al rebedor del Conservatori Professional de Música Mestre Tàrrega, van estar escollits de manera que es 
ressaltava el valor de la compositora com a etnòloga, per la seua important tasca de recuperació tant de 
dtextos literaris i populars del folklore com de les melodies populars que sovint els acompanyaven.

Hi estigueren presents textos de de Joan Fuster, Bernat Artola, Josep Pasqual Tirado, Xavier Casp o 
Miquel Peris i Segarra, que Matilde Salvador va musicar. També hi estigueren presents, en la ruta o en el 
concert, tonades i textos populars que Matilde Salvador va arranjar, com ara dues cançons sefardites, una 
cançó de bressol del Grau de Castelló, el Betlem de la Pigà o l’òpera La filla del Rei Barbut.

Adjuntem el programa del concert que varen preparar alguns alumnes i professors del Conservatori, 
i la informació sobre la ruta literària, que a inicis del 2023 passarà a formar part del conjunt de rutes 
o d’itineraris culturals a peu per Castelló de la Plana que es poden recórrer amb ajuda del mòbil i que 
es troben recollits en el web del Museu d’Etnologia de Castelló: https://mucc.castello.es/seus/museu-
detnologia/# 
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Noruega, la gran novel·la de la transformació turística de la ciutat

Molt s’ha parlat sobre el llibre més venut en valencià en els últims temps, normalment sempre amb una 
visió local sobre el territori que ocupa, és a dir com la gran novel·la valenciana o de Ciutat Vella. Aquest 
article vol mostrar com va més enllà i que els diferents passatges del llibre mostren la fi d’eixa ciutat 
residencial per a convertir-la en una ciutat turística més.

Lahuerta parla de la ciutat de València que ell coneix, però realment és un llibre que parla dels centres 
urbans europeus i mediterranis, el Mercat Central i «la seua platja» podria traspassar-se a la Boqueria de 
Barcelona (també barri Xinés com a València) o el Mercado de San Miguel o De la Cebada en Madrid, 
entre altres.

A més d’això amb els viatges de Sanchis, descrits mitjançant el futbol, marquen ja dos tipologies 
de turisme que avui en dia són les més famoses, per un costat la d’acumulació de fotografies i espais, 
la coneguda com efecte «Mona Lisa», i, per altra banda, el de l’experiència de viure més els barris 
residencials, que és l’esperit que venen empreses privades com ara Airbnb. De fet, aquest últim, seria 
l’únic buit, a priori, de la novel·la referent al turisme, però sí es poden veure les causes, des de l’ampliació 
de la ciutat fins a la transformació de la ciutat i l’abandonament del centre que millora el seu Rent Gap.

La metodologia a emprar és, primer de tot, situar la novel·la, és a dir descriure Ciutat Vella i en concret 
el barri de El Mercat, amb la col·laboració de Arroz y tartana de Blasco Ibáñez, llibre homenatjat a la 
novel·la Noruega i amb la que comparteix espai. Després, analitzar si realment aquest barri és en l’actualitat 
turístic i és versemblant mitjançant estadístiques sobre turisme a espais d’altres ciutats com les citades 
anteriorment. Posteriorment, fer una comparativa de passatges de la novel·la amb escrits científics sobre 
turisme, per exemple, la «Urbanalització» de Francesc Muñoz.

Per acabar, proposar una ruta pels carrers de la novel·la on poder mostrar totes les accions de la ciutat 
postmoderna i turística.
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Narrativa contemporània sobre la ciutat de València: anàlisi de Primavera encesa, El dia de demà 
i Heidi, Lenin i altres amics

Aquest treball se centra en la línia temàtica del Congrés de l’anàlisi del paper de la ciutat de València en 
la literatura urbana contemporània. 

De manera concreta, hem seleccionat un grup de tres novel·les escrites i publicades durant la segona 
dècada del segle XXI que tenen en l’espai de la ciutat de València un dels principals eixos temàtics i 
literaris: Les obres Primavera encesa (Vicent Borràs, 2013), El dia de demà (Teresa Broseta, 2016) i 
Heidi, Lenin i altres amics ( Joanjo Garcia, 2018), com a novel·les urbanes que són, s’ocupen d’alguns dels 
principals conflictes que ha viscut l’espai de la ciutat de València en les primeres dècades del segle XXI, 
amb un passat històric que connecta amb el present narratiu. 

En aquestes novel·les l’espai se’ns mostra des d’allò més representatiu fins a allò més figuratiu o 
metafòric: ja siga des dels espais interiors, ja siga des de diferents espais de la ciutat i itineraris com a 
elements simbòlics del discurs narratiu. Ens centrem en la condició metafòrica i literària amb què la ciutat 
i allò urbà se’ns presenta. Se’ns mostra allò urbà sense una forma estricta i determinada, sinó diversa en 
els seus usos (Delgado 1999), on s’hi inclouen els literaris. 

L’objectiu és valorar com les novel·les seleccionades configuren la imatge literària de la ciutat de 
València i, alhora, com es relacionen amb la tradició de la narrativa urbana en general i sobre aquesta 
ciutat concreta, amb referents previs de la narrativa valenciana com ara les obres de Joan Francesc Mira 
i Ferran Torrent.
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Via Criminis: patrimonio y creación de juegos de escape en vivo en el aula de Literatura en ESO 

Esta comunicación describe la propuesta didáctica Via Criminis, programada para alumnos de 3º y 4º 
de ESO. En ella, se aborda el estudio de la Literatura a través de un proyecto de aprendizaje-servicio y el 



uso de metodologías activas. Una narrativa propia orienta el trabajo del alumnado en grupos cooperativos 
hacia la creación de un producto final: un mapa digital con diez recorridos interactivos gamificados y un 
trasfondo literario en los que el usuario deberá resolver enigmas utilizando la ciudad de Salamanca y su 
patrimonio como tablero de juego.

El proyecto se apoya en tres metodologías activas: 
a) Aprendizaje cooperativo: los alumnos integran grupos cooperativos heterogéneos y trabajan 

conjuntamente gracias al entorno de Google Suite.
b) Paisajes de aprendizaje: el diseño de actividades se ha programado siguiendo los niveles aprendizaje 

de la taxonomía de Bloom revisada por Anderson (2001) y de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner 
(1983).

c) Aprendizaje - Servicio: el producto final es un mapa digital con diez recorridos interactivos 
gamificados y un trasfondo literario que se pondrá a disposición del visitante y de otros escolares de la 
ciudad como una propuesta de ocio cultural y saludable. 

El objetivo es aumentar la motivación del alumnado hacia la materia y otorgar un papel activo en el 
diseño y creación de productos conectados con la vida real desde una propuesta didáctica curricularmente 
rigurosa.
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Baltasar Porcel. Visions de Barcelona a la seva darrera novel·la

Cada castell i totes les ombres és la darrera novel·la de Baltasar Porcel. L’acció de la narració se situa 
principalment a la ciutat de Barcelona, com a rerefons en el qual es mouen diferents grups socials, 
culturals, econòmics i polítics, encarnats en els personatges principals de la trama. Porcel ja havia escrit 
altres novel·les «barcelonines» i en aquesta darrera torna a lligar la realitat del seu moment amb la de 
la ciutat. La comunicació repassa els diferents espais on se situa la novel·la i en fa una lectura cercant de 
definir-ne les característiques simbòliques principals.
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Línia temàtica: 1. Espacios y lugares literarios urbanos.
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Comprendre i escriure la ciutat des del nomenclàtor

Des de fa cinc cursos, els autors d’aquesta proposta desenvolupen el projecte d’innovació didàctica 
«Premià es llegeix» amb sengles generacions d’alumnes de 1r d’ESO de l’institut Premià de Mar. Aquest 
dispositiu didàctic ha anat evolucionant any rere any i ha demostrat que el nomenclàtor de qualsevol 
ciutat és una font inesgotable de situacions d’aprenentatge que, a més a més, afavoreixen el diàleg entre 
diverses àrees del saber, tal com postulen els actuals enfocaments curriculars.

El coneixement i l’anàlisi del nomenclàtor permet comprendre com són i com s’han anat construint les 
nostres viles i ciutats i ofereixen a l’alumnat la possibilitat de prendre la paraula i convertir el seu propi 
entorn en espais literaturitzats. 

Partint d’aquesta base, la comunicació tindrà dues parts ben diferenciades. 
En la primera, es presentarà la feina feta al llarg dels cinc anys de l’experiència en un recorregut 

diacrònic dels diversos ajustaments que s’han anat duent a terme. S’exposarà una primera fase en la qual 
es va centrar l’atenció en els carrers i places amb nom d’escriptors i escriptores de casa nostra, en el seu 
tractament com a llocs literaris i en les possibilitats d’enfocar la formació literària dels alumnes a través 
seu. A continuació, es relataran els canvis efectuats en els cursos successius: el canvi de centre d’interès que 
va portar a fixar-se en els premianencs representats en el nomenclàtor, l’ampliació de gèneres discursius 
presents en el projecte, la seva digitalització i, finalment, l’obertura de Premià es llegeix a totes les àrees.

En la segona part, efectuarem una proposta de futur amb la finalitat que aquesta línia de treball pugui 
ser traslladada als diversos cursos de l’educació secundària i, simultàniament, a qualsevol centre educatiu 
que estigui interessat a fomentar una relació afectiva amb l’entorn ciutadà basada en un coneixement 
sòlid.
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Geography and fiction in Dante’s Commedia: a geological approach to Inferno XII-XV

Dante’s interest in exact sciences has often been studied by scholars, that underlined, for instance, 
his wide knowledge of classical astronomy. A minor effort has been devoted to Dante’s interest in 
nature. In fact, in the Commedia Dante often focuses his interest on natural phenomena, using them 
as examples for the description of Hell landscapes, or as metaphors. A detailed analysis of some cantos, 
depicting landscapes usually attributed to the Poet’s fantasy, reflects a thorough direct observation 
of natural phenomena, probably in the light of environmental knowledge as it was being constructed 
by contemporary Authors. This can be noticed, for instance, in the Cantos XII-XV of the Inferno, in 
which the fiction built by Dante’s fantasy in deeply interwoven with Dante’s nonfictional knowledge of 
geothermal phenomena, such as mofettes. 

Mofettes, natural geothermal emissions of sulphur gases and carbon dioxide, have seldom been 
described by ancient geographers. More often, they have been used in classic poetry (by Virgilius, above 
all) as a metaphor for chthonian world, in consequence of their strange and frightening features. In 
spite of their relative low frequency, they have attracted the attention of Albert the Great and Ristoro 
D’Arezzo, that explained them in accordance with Aristotheles theories on the formation of wind. There 
is consensus about the fact that their works were known by Dante, but his detailed description of some 
natural phenomena, never described by classical Authors, suggests a thorough direct observation of 
geothermal areas. Yet, these have seldom been noticed by critics, resulting in attributing to the Poet’s 
fantasy some powerful descriptions that are, first of all, a testimony of his curiosity about nature. In this 
communication, on the basis of a comparison between Dante, his contemporary authors, and documents, 
I shall try to define how Dante could be aware of these phenomena, comparing his descriptions with the 
results of recent scientific researches. The possibility to use Dante’s text as a guide in environmental 
education will also be explored.

Keywords: Dante Alighieri, Geology, environmental education.
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Entre reis i escriptors: vestigis d’un passat medieval a Montpeller

El nom de Montpeller ressona amb força quan pensem en el nostre passat medieval. De Montpeller 
era la reina Maria i per això la ciutat quedà incorporada als territoris de la Corona d’Aragó quan la reina 
es casà amb el rei Pere el Catòlic. Allí, entre les llegendes de la bella ciutat occitana, nasqué el seu fill 
Jaume I. D’allí fou després senyor Jaume II, a qui Ramon Llull visità perquè fundara el monestir de 
Miramar, l’escola de llengües somiada. De Montpeller estant escrigué el nostre escriptor més universal 
moltes de les seues obres, algunes de les més conegudes, i allí li revisaren els escrits els frares franciscans. 
Montpeller fou el centre intel·lectual mèdic per excel·lència, i a la seua facultat de medicina esdevingué 
magister el cèlebre Arnau de Vilanova. La bella ciutat occitana encara conserva la memòria de tot aquest 



passat medieval a través de plaques i noms, vestigis amagats que es fan presents al passejant curiós que 
els sap buscar, que els sap llegir. La història i la literatura serveixen per a descobrir ciutats i, alhora, les 
ciutats permeten incorporar la dimensió espacial, la vivència personal i l’educació patrimonial al foment 
historicoliterari. És per això que una ruta per Montpeller seguint les empremtes de Ramon Llull, Arnau 
de Vilanova i els reis Jaume I i Jaume II pot ser una eina interessant per a apropar els alumnes als nostres 
personatges, perquè, d’una banda, afavoreix la trobada entre l’imaginari col·lectiu, la història compartida 
i l’espai patrimonial, i d’una altra, permet copsar la dimensió del nostre passat medieval i les estretes 
relacions amb Occitània. 
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Tàrraco Tren: turisme i literatura per (re)descobrir la ciutat

El Tàrraco Tren és el trenet turístic de Tarragona que permet visitar-la en un recorregut circular per 
carretera que té parades en els principals llocs emblemàtics de la ciutat com poden ser les platges, la 
Rambla Nova, el barri del Serrallo o el Pla de la Seu. El tren disposa d’audioguies en vuit idiomes i 
està dirigit especialment als turistes. En aquesta comunicació es presenta una proposta nova, aplicable 
al trenet, i que vincula el turisme amb la literatura, consistent en la lectura (i/o l’enregistrament) de 
textos literaris diversos, d’autores i autors locals però també forans, i de textos de literatura popular, 
que il·lustrin cadascuna de les aturades que el trenet fa en el seu recorregut. D’aquesta manera, de 
l’enfocament estrictament turístic dels espais es passaria a la seva conversió en llocs literaris que puguin 
oferir una visió literària i humanista del territori, complementària a la informació estrictament històrica 
i contextual explicada en les audioguies. Aquesta proposta es pot aplicar a l’àmbit turístic, però també a 
l’educatiu aconseguint, en primer lloc, ampliar de manera considerable els usuaris potencials del servei 
ja que, amb la inclusió de l’element literari, el recorregut seria també atractiu per als residents que, 
probablement, ja coneixen els llocs emblemàtics de la seva ciutat, però amb aquesta proposta els veurien 
amb una mirada diferent, gràcies a la literatura. En segon lloc, aquesta nova mirada a la ciutat, a través dels 
textos seleccionats, permetria també descobrir veus literàries que s’integrarien en la identitat col·lectiva. 
D’aquesta manera, turisme i literatura es complementarien i enriquirien mútuament de manera que 
l’oferta cultural de la ciutat en podria resultar beneficiada.
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The Mysteries of El Cabanyal: Literary Walks Through Valencia’s Fishermen Neighborhood

Engaging the detective story, A Death in Valencia (2012), this paper discusses the recent social and 
architectural changes of El Cabanyal. The novel, which makes the Valencian neighborhood a protagonist 
of the plot, depicts it in a process of transformation. From a traditional old fishermen’s village, El 
Cabanyal, is meant to become a contemporary urban area connecting the city center with the sea 
front. Many social changes lead to this urban and architectural transformation, while at the same time 
neighborhood organizations fight against it. The murder of a paella chef, prominent opponent of this 
urban redevelopment, triggers the beginning of the story.

Following the routes of detective Cámara through El Cabanyal--in his attempt to shed light to the 
case--we see the social transformations while partaking of the neighborhood’s vibrant atmosphere. The 
aromas of the paella restaurants, the conversations of the locals and the happenings of everyday life 
emerge from the novel communicating a distinct sense of place. This sense is enchanced by descriptions 
of the traditional local architecture. The torres-miramar, the blue-and-white tiles of the facades, and the 
«carved wooden double-front doors designed to let the cooling sea breezes flow through in summer,» 
guide the detective through a web of information that resolves the mystery. 

The paper shows how emotions, related with the place and its social changes, help the detective and 
the neighborhood dwellers «make sense of it (…) noticing things that one might not usually notice» 
(Crossley, The Social Body). By doing so, the paper also unpacks literary descriptions that reveal social 
aspects of the city, which are elusive (like protests or the genesis of emotions connected with the people’s 
collective identity) and thus difficult to capture and study. In conclusion, the paper discusses how the 
literary walks through the city can inform a pedagogical approach to architecture and social studies, 
combining literary and urban environments, by helping students understand how fiction is shaping 
reality (Ricoeur, 1979) and vice versa. 
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La Barcelona de Josep Pla. Una aproximació des de la Geografia

Tot i el protagonisme reconegut que l’Empordà, i les terres gironines en general, tenen dins l’univers 
geograficoliterari de Josep Pla, a ningú no se li escapa que la ciutat de Barcelona també té un paper 
especialment rellevant en múltiples aspectes de la seva obra. El mateix Quadern gris, com a text referencial 
de Pla, n’és un bon exemple: al llarg del dietari, i sobretot en determinats períodes, circumstàncies o, fins 
i tot, moments concrets, la Ciutat Comtal esdevé, d’una manera directa o indirecta, un «lloc central» 
dotat de la màxima significació–i amb el qual Pla no estalviarà les connexions, en múltiples sentits, en el 
conjunt de la seva aportació.

En el context descrit, la comunicació que es proposa vol ser una prospecció, des d’unes coordenades 
específicament geogràfiques (fent èmfasi, doncs, en la intersecció de la dimensió de l’espai amb la del 
temps) en aquest «lloc central» que és Barcelona per a Josep Pla. A l’efecte, prendrà com a objecte 
d’anàlisi una obra específica seva: l’assaig Barcelona, una discussió entranyable, que Pla data la primavera 
de 1956 i que, més endavant, s’inclourà com a tercer volum de l’obra completa (Pla, 1989). Per a l’estudi 
partirem de les nostres pròpies recerques sobre Pla, que vam iniciar anys enrere (Tort, 1992), i de l’única 
tesi doctoral feta fins ara sobre la dimensió geogràfica de l’obra de l’escriptor empordanès (Català, 2017). 
Ens interessarà, en particular, analitzar els «valors territorials» presents en el contingut de l’obra, que 
van portar l’urbanista Albert Serratosa a considerar que aquest assaig de Pla és una aportació fonamental 
per al coneixement del fet urbà barceloní modern –resumit, segons Serratosa, en la definició– «boutade» 
que en dona Pla: «un caos sobre un tauler d’escacs». O sigui, una definició simple i efectista, però 
expressiva i eloqüent.
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«Paraules de malvasia: Banyalbufar, vi i versos»: 
un exemple de ruta patrimonial, enològica i literària 

Des de fa una trentena d’anys les rutes literàries a l’illa de Mallorca s’han anat fent més populars tant 
a nivell educatiu com cultural i turístic. Si bé la capital mallorquina compta amb la major quantitat de 



textos i possibilitats d’articular rutes a partir de la paraula, la majoria de viles illenques no han estat 
explicades a partir dels seus textos literaris. Un d’aquests espais que a poc a poc ha començat a relacionar 
patrimoni històric, paisatge, enologia i literatura és Banyalbufar. Aquesta vila s’emplaça en plena Serra de 
Tramuntana i des de 2011 es troba inclosa dins la declaració de la serra com a Patrimoni de la Humanitat 
per part de la UNESCO, en la categoria de Paisatge Cultural. 

La majoria d’autors i autores que han escrit sobre Banyalbufar ho han fet a per enaltir el seu patrimoni 
històric (església parroquial, edifici de la Baronia, torre del Verger, conjunts marjats, etc.), el seu paisatge 
(tant urbà com natural) i un dels seus productes vinícoles gairebé exclusiu: la malvasia. Aquest vi, 
denominat a l’illa com vi grec des del segle XVI, va ser el motor de l’economia local i un dels grans 
impulsors al segle XIX del poble dins l’esfera internacional, ja que aquests vins obtingueren guardons en 
les diferents exposicions internacionals. Aquest serà un dels motius pels quals la fusió entre la vila i el vi 
fossin objecte literari a partir d’aquesta centúria.

Després de l’arribada de la fil·loxera a Mallorca (1891) la producció de malvasia decaigué. A partir 
de finals de la dècada dels noranta del segle passat, una sèrie de productors locals la reintroduïren i 
actualment a la vila hi ha quatre cellers que en produeixen amb èxit. 

Dins aquesta nova dinàmica cultural i econòmica, la ruta «Paraules de malvasia» -organitzada per 
diverses entitats com ara Mallorca Literària, Consorci de la Serra de Tramuntana, etc.- dona a conèixer i 
gaudir d’una sèrie d’espais de Banyalbufar que han estat objecte literari per diversos autors (segles XVII-
XX), especialment per la seva importància patrimonial, bellesa paisatgística i, sobretot, per l’excel·lència 
enològica. 
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