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Jornades dels escritors 2010
Valéncia ciutat, del 8 a l'11 de novembre 

V I A G E R S ,  A V E N T U R E R S  I  D E S C O B R I D O R S  V A L E N C I A N S  

Com és tradicional cada any,  l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana organisa 

este més de novembre les Jornades dels Escritors. En les Jornades d'enguany podrem conéixer 

l'obra i la personalitat d'alguns dels fills ilustres de Valéncia, des de la seua vertent de viagers,  

aventurers i descobridors, posant a l'alcanç dels assistents un mòs de la nostra història. Per a 

complir este objecte, les jornades contaran en professors universitaris, escritors i professionals 

de les disciplines que es tractaran en les diferents ponències. 

Dies: 

Les Jornades se realisaran des del dilluns 8 de novembre fins al dijous 11 del mateix més.

 

Lloc: 

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Monasteri de Sant Miquel i els Reis (Avda. de la 

Constitució, 284 · Valéncia ciutat). 

Transport públic: 

EMT Valéncia: llínees 16 i 36 (parada en la pròpia Biblioteca). 

MetroValéncia: llínea T6 (parada Sant Miquel dels Reis, a 190 metros). 

  

Programa de les Jornades: 

Dilluns 8: 

Conferència inaugural.

• Viage, descobriment i lletra. Per Felip Bens. Editor i escritor.

Dimarts 9: 

• Joanot Martorell. La vida com hauria de ser. Per Josep Vicent Miralles. Escritor.
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• Expulsió i viages del jesuïta Juan Andrés.  Per  Manuel Bas Carbonell. Membre del 

Consell Valencià de Cultura.

• Els viages en els estudis d'Història Natural de Rodrigo Botet.  Per  Vicent Trescolí. 

Historiador. 

Dimecres 10: 

Taula redona.

• Jorge  Juan.  Marí,  científic,  espia,  diplomàtic.  Per  Antoni Atienza.  Historiador  i 

escritor.

• Francesc  Xavier  de  Balmis  i  la  Real  Expedició  Filantròpica  de  la  Vacuna.  Per 

Francesc Tarazona. Mege i escritor.

Dijous 11: 

Taula redona.

• Els  viages  de  l'exili  i  la  lliteratura  de  Max  Aub.  Per  Vicent Ramon Calatayud. 

Membre  del  Patronat  de  la  Fundació  Max  Aub.  President  d'Honor  de  l'Associació 

d'Escritors  en  Llengua  Valenciana  i  Acadèmic  de  la Real  Acadèmia  de  Cultura 

Valenciana. Escritor. 

• Tomàs  de  Súria.  Antropologia  i  etnografia  en  l'obra  d'un  valencià  ilustrat  en  

l'Expedició Malaspina. Per  Carlos Gener.  Mege. Professor de l'Universitat Cardenal 

Herrera i de l'Institut d'Humanitats Àngel Ayala. Escritor.

• Tòpics i no tan tòpics sobre Valéncia i el caràcter valencià. Per Daniel Sala. Escritor, 

etnòlec i Acadèmic de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana.
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Tots els drets reservats. El contingut d'esta revista està protegit per la llei, la qual establix penes de multes i  
inclús presó, ademés de les corresponents indemnisacions per danys i perjuïns, per als qui reproduïxquen o 
plagien, de forma total o parcial una obra artística, lliterària o científica, o la seua transformació, interpretació  
o eixecució artística fixada en qualsevol classe de soport o comunicada per qualsevol mig, sense el preceptiu 
consentiment i autorisació dels autors. 

La present revista s'edita exclusivament en format electrònic, per a la seua difusió lliure i gratuïta. Per difusió 
s'entén:

• La seua visualisació en qualsevol mig electrònic.
• L'enllaç a la seua direcció URL en qualsevol pàgina web (mencionant la seua procedència). 
• La seua impressió en paper per a us exclusivament particular.
• La posta a disposició de la revista per a terceres persones, en les mateixes condicions.
• La seua comunicació pública per mijos electrònics. 

Queda absolutament prohibida la seua venda o la seua impressió en série sense l'autorisació expressa de  
l'Associació d'Escritors en Llengua Valenciana.

© Associació d'Escritors en Llengua Valenciana. 
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