
Adreça: ............................................................................................

Adreça electrònica: ....................................................................

Població: ........................................................................................

Codi postal: ..................................................................................

Cognoms: ......................................................................................

Telèfon: ..........................................................................................

Nom: ............................................................................................... 

• Excepcionalment, a la Unitat de Gestió 
Campus de Blasco Ibáñez - València
(c/ Gascó Oliag, 5, 3a - Facultat de CAFE)

• Per internet, envieu un missatge amb 
aquestes dades a 

unitat.campus.blasco.ibanez@uv.es

(Límit de 50 places, per ordre d’inscripció)

INSCRIPCIÓ XIII JORNADA

dimarts, 9-11-2021
 de 9.30 a 19.00 h

Sueca, Espai Joan Fuster



Obertura a càrrec de la rectora de la Universitat de 
València, de l’alcalde de Sueca i del coordinador
de la Càtedra Joan Fuster

Josep Lluís Gómez Mompart (Universitat de València):
«Els lectors i les lectores de Joan Fuster»

Joan Manuel Tresserras (Universitat Autònoma de 
Barcelona):
«El paper del periodisme en la cultura segons Fuster»

Empar Marco Estellés (exdirectora d’À Punt i periodista):
«Pro pane lucrando —el periodisme com a mitjà—»

Descans

Descans i dinar

MATÍ

9.30 h

9.45 h

11.00 h

12.15 h

12.45 h

14.00 h

Francesc Pérez i Moragón (director d’honor i assessor 
de l’Espai Joan Fuster):
«El periodisme de Joan Fuster: una opció professional»

Àngel Cano (University of Leeds):
«Els articles inèdits de Joan Fuster a Serra d’Or» 

Taller sobre l’arxiu i el material periodístic de Fuster 
a càrrec d’Enric Alforja (Centre de Documentació 
Joan Fuster)

Taller sobre dinamització d’una aula didàctica 
a càrrec d’Annabel Calderon (Equip Museu Joan Fuster)

Visita guiada al Museu Joan Fuster

Cloenda i lliurament de certicats

Visita guiada al Museu Joan Fuster (nou torn)

VESPRADA

15.00 h

15.30 h

16.00 h

17.15 h

18.30 h

18.45 h

19.00 h

PROGRAMA
ESPAI JOAN FUSTER (c/ Sant Josep, 8 i 10)

Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) fou, sens dubte, un cas 
modèlic d’escriptor vocacional, que va saber convertir 
en professió una profunda pulsió personal a comuni-
car-se per mitjà de l’escriptura. El resultat de la seua in-
tensa dedicació foren desenes de llibres, centenars 
d’articles apareguts en diversos periòdics al llarg d’una 
trentena d’anys, un seguit d’anotacions diàries 
—només en part conservades—, milers de cartes i de 
txes de treball…

La Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València, en 
el marc de la seua col·laboració amb l’Ajuntament de 
Sueca, ha volgut dedicar enguany l’estudi monogràc 
al tema «Joan Fuster i el periodisme», en la XIII Jornada 
que periòdicament es dedica a l’anàlisi, la revisió i el 
debat entorn d’aspectes especícs de l’obra fusteriana, 
de la seua personalitat i de les matèries que ocuparen 
enen un moment o altre un àmbit i una funció centrals en 
les seues reexions. 

El periodisme fou no sols la seua professió, sinó també 
una activitat principal en la seua producció escrita. 
Més de quatre mil articles foren publicats a diferents 
diaris i revistes, com Jornada, Levante, El Correo Cata-
lán, La Vanguardia, Avui, El País, Serra d’Or, Destino, El 
Temps, Jano, Por Favor, Tele/eXprés, entre d’altres. Les 
seues reexions sobre diverses temàtiques es conden-
sasaren formalment en l’article d’opinió.

En aquesta jornada, coordinada per Josep Lluís Gómez 
Mompart (Universitat de València), diversos especialis-
tes s’encarregaran de presentar visions detallades 
sobre parcel·les ben signicatives del tema establert.

 
JOAN FUSTER I EL PERIODISME


