
 

SEGONA CIRCULAR



Congrés internacional Pau Faner 

(Ciutadella, 3, 4 i 5 de novembre de 2017) 

 

 

 

Arran de la jornada d'estudi i d'homenatge a Pau Faner que la Secció de Llengua i Literatura de 

l'Institut Menorquí d'Estudis va organitzar l'estiu de 2015, va sorgir el compromís de dedicar un 

congrés internacional per aprofundir en el coneixement de la vida i l'obra literària de l'escriptor 

menorquí. La Universitat de les Illes Balears s’ha sumat a l’organització del congrés, amb tot el que 

aquest fet comporta de reforçament del marc acadèmic. 

 

Pau Faner (Ciutadella, 1949) és autor d'una obra prolífica, amb més d'una trentena de títols 

publicats, que abasten diferents subgèneres novel·lístics, la narració breu, la literatura infantil i 

juvenil o el teatre, a més de la pintura, que s'hi relaciona íntimament. La seva és una proposta 

literària innovadora, en què destaca la llibertat imaginativa i la presència d'elements fantàstics, el 

domini de la llengua i la recreació del passat, moltes vegades el de la infantesa, i de la geografia que 

l'envolta, especialment Ciutadella. A partir de les nombroses influències que se'n desprenen, s'ha 

parlat d'una obra que mescla elements del surrealisme amb d'altres del realisme màgic sud-americà, 

per la qual ha rebut els premis més prestigiosos de la literatura catalana (Ciutat de Palma, Sant 

Jordi, Josep Pla, Serra d'Or...). A més, la irrupció de Pau Faner, amb la publicació dels Contes 

menorquins (1972), va suposar la reincorporació a la normalitat del sistema literari català de la 

producció illenca. 

 

 

Comitè organitzador 

 

Pilar Arnau (Universitat de les Illes Balears), Ismael Pelegrí (Institus Menorquí d’Estudis) i Josefina 

Salord (Institut Menorquí d’Estudis) 

 

 

Comitè científic 

 

 

Julio Peñate (Universitat de Friburg, Suïssa), Àlex Broch, Caterina Valriu (Universitat de les Illes 

Balears), Francesc Foguet (Universitat Autònoma de Barcelona), Juan Cantavella (Universidad 

CEU San Pablo, Madrid), Joan Francesc López (Institut Menorquí d'Estudis), Ismael Pelegrí 

(Institut Menorquí d'Estudis), Pilar Arnau (Universitat de les Illes Balears), Ursula Bedogni 

(Universitat de Barcelona), Volker Glab (Universitat d'Erlangen), Nancy de Benedetto (Universitat 

de Bari) i Josefina Salord (Institut Menorquí d’Estudis). 

 

 



Lloc de celebració 

 

La seu del congrés és a Ciutadella (Menorca), població situada a l’extrem occidental de l’illa, a la 

sala Jeroni Marquès del Cercle Artístic de Ciutadella, a la cèntrica plaça del Born [vegeu-ne la icona 

al plànol]. A més, les diverses activitats complementàries que s’han programat es faran en espais 

molt propers a aquesta seu central (per exemple, la Fira del Llibre en Català, en què es preveu fer 

una lectura dramàtica de textos fanerians, també es fa a la plaça del Born). 

 

 

 

 

 

Transport 

 

Menorca està ben comunicada per aire i per mar, especialment durant els mesos d’estiu. A la tardor, 

però, es recomanable gestionar la reserva de bitllets amb temps, perquè la disponibilitat horària es 

redueix. Amb més de 3 milions de passatgers, l’aeroport de Menorca és el principal punt de 

connexió de l’illa amb l’exterior. Hi ha vols directes amb Palma, Barcelona i Madrid al llarg de 

l’any. Les principals companyies aèries que hi operen són Ryanair, Vueling, Air Europa i Iberia.  

L’aeroport és a Maó, a 4,5 km del centre de la ciutat. Hi ha autobusos de línia, cada mitja hora, que 

el comuniquen amb l’estació d’autobusos, de la qual parteixen, almenys cada hora, els que 

connecten amb Ciutadella (l’estació és a la plaça de Menorca, a deu minuts, caminant, de la seu del 

congrés). Per arribar-hi en vaixell, els ports de Ciutadella i de Maó estan connectats amb els de 

Barcelona, València, Palma i Alcúdia. Tant a l’aeroport com als ports hi ha servei permanent de 

taxis. 

 

 



Allotjament 

 

Viatges Magon S.A. col·labora amb el congrés i s’ofereix a gestionar el viatge i el desplaçament 

dels participants. 

 

Hotel recomanat: 

 

Hotel Alfons III ** 

Carrer de Maó 53 (Ciutadella) 

Habitació doble – ús individual: 55€ /nit 

 

El preu, per habitació i nit, és exclusiu per a reserves amb viatges Magon S.A. Si desitjau planificar 

l’estada i el desplaçament amb aquesta agència de viatges, hi podeu contactar directament 

mitjançant aquesta adreça de correu electrònic: empresas@viajesmagon.es 

 

NOTA: és fonamental reservar amb antelació, especialment si es vol fer l’allotjament a Ciutadella. 

 

 

 

 

Dates Clau 

 

 

Primera circular Març de 2017 
Segona circular Juliol de 2017 
Límit d’entrega de treballs 15 de setembre de 2017 
Comunicacions acceptades 25 de setembre de 2017 
Límit d’inscripció al Congrés 5 d’octubre 
Programa definitiu 5 d’octubre 
Congrés Internacional Pau Faner 3, 4 i 5 de novembre de 2017 

 

 

 

 

Inscripció 

 

La inscripció al congrés és gratuïta, i permet d’assistir a les sessions acadèmiques (conferències, 

ponències i comunicacions), als cafès intermedis, als actes socials i a la ruta literària. 

 

Els dinars i els sopars van a compte dels participants a no ser que s’indiqui el contrari. 

 

Per gestionar la vostra inscripció, haureu d’emplenar el formulari que trobareu a www.ime.cat i 

enviar-lo amb les vostres dades al correu electrònic congres.pau.faner@gmail.com.  
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Programa preliminar 

 

Divendres 3 de novembre 

 

9.30 – 10.00 h  Repartiment de les carpetes del Congrés / Rebuda dels participants 
10.00 – 10.30 h  Inauguració oficial del Congrés 
10.30 – 11.30 h  Conferència inaugural de Julio Peñate (Universitat de Friburg, Suïssa) 

  11.30 h  Pausa cafè 
12.00 – 13.00 h    Conferència marc d’Àlex Broch (editor i crític literari) 
14.00 – 16.30 h  Pausa dinar 
17.00 – 18.30 h  Comunicacions 
18.45 – 19.30 h  Ponència de Caterina Valriu (Universitat de les Illes Balears) 

  20.00 h  Lectura dramatitzada 
 

Dissabte 4 de novembre 

 

10.00 – 10.45 h  Ponència de Francesc Foguet 
10.45 – 11.30 h  Ponència de Juan Cantavella 

  11.30 h  Pausa cafè 
12.00 – 12.30 h  Entrevista de Pilar Arnau a Nancy de Benedetto 
12.30 – 13.30 h  Taula rodna: les traduccions de l’obra de Pau Faner 
14.00 – 16.30 h  Pausa dinar 
17.00 – 17.45 h  Ponència de Joan Francesc López 
17.45 – 18.30 h  Ponència d’Ismael Pelegrí 
18.45 – 19.45 h  Síntesi final del Congrés (balanç) 

 

Diumenge 5 de novembre 

 

11.00 – 13.00 h  Ruta literària 
  13.15 h  Cloenda del congrés 

 

 

Sessions científiques 

 

- Conferència plenària de Julio Peñate (Universitat de Friburg, Suïssa), que situarà l’obra de Faner 

en les coordenades de la literatura fantàstica. 

- Ponències d'Àlex Broch (literatura dels anys setanta), Caterina Valriu (literatura infantil i juvenil), 

Francesc Foguet (obra dramàtica), Juan Cantavella (obra periodística), Joan Francesc López 

(darreres novel·les) i Ismael Pelegrí (narrativa breu) 

- Taula rodona i diàleg al voltant de les traduccions de l’obra de Pau Faner: Pilar Arnau (Universitat 

de les Illes Balears), Ursula Bedogni (Universitat de Barcelona), Volker Glab (Universitat 

d'Erlangen, Alemanya) i Nancy de Benedetto (Universitat de Bari) 

 

 

 

 

 

 



Presentació de comunicacions 

 

Es podran presentar comunicacions de 20 minuts de durada sobre qualsevol de les línies temàtiques 

proposades. Se n’haurà de trametre un resum (text de 1500 caràcters) al Comitè Organitzador, 

acompanyat d’un breu currículum acadèmic de l’autor. 

 

S’ha ampliat el termini per a la presentació de comunicacions. Així, se’n podran trametre al 

comitè organitzador (congres.pau.faner@gmail.com) fins al 15 de setembre de 2017. El Comitè 

farà pública la llista de comunicacions admeses el 25 de setembre de 2017. 

 

Línies temàtiques 

 

1. L'obra literària de Pau Faner. Novel·la. Narrativa breu. Teatre. Les traduccions. Recepció de 

l'obra literària. 

2. Pau Faner en el context de la literatura catalana dels darrers cinquanta anys. La generació 

dels setanta. Alternatives al realisme històric. La narrativa menorquina actual. 

3. Les influències literàries. Els clàssics del XVIII XIX i XX (Jonathan Swift, Lewis Carroll, 

Edgar A. Poe, Boris Vian, Pere Calders, Joan Perucho...) en l'obra de Pau Faner. El realisme màgic. 

La literatura popular. El còmic i el rock. 

 

 

Dades de contacte 

 

Institut Menorquí d'Estudis 

Camí des Castell, 28 

07702 Maó. Menorca 

Tel.: 971 35 15 00 / Fax: 971 35 16 42 

www.ime.cat  

congres.pau.faner@gmail.com  

 

 

 

 

 

Menorca, juliol de 2017 
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