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La literatura és un potent laboratori de símbols. I els símbols -com li passa a la 
literatura, que està feta de paraules-, treballen amb un material virtual, però 
altament sensible: les analogies, els moviments mentals que, per associació, 
treuen a la llum altres realitats. Per això la literatura és un teló de fons molt 
interessant on poder treballar valors com ara l’empatia, el coneixement de l’altre, 
la capacitat de comprendre, de commoure’s, en el sentit literal del terme, això és, 
de moure’s amb algú. La literatura, certament, com un moviment interior, perquè 
alguna cosa es (com)mou dins nostre quan arribem a desentrellar els eixos 
interpretatius, quan arribem a descobrir els enigmes que tot text conté, quan 
arribem al gaudi de la llum, com a metàfora del coneixement assolit, de la 
comprensió.  
 
Existeix la temptació de pensar que allò que no té una aplicabilitat immediata és 
inútil. Com ara la literatura, que -en essència, com un art de les paraules- es 
defineix per la seva gratuïtat. Podríem pensar que no ens cal i, tanmateix, sovint 
ens diu qui som, i de vegades fins i tot ens cura o ens salva. En el curs de l’any 
passat vaig fer servir George Steiner per reivindicar la valuosa i necessària 
«inutilitat» de la cultura, de la literatura. Recentment ha aparegut el manifest de 
Nuccio Ordine, publicat per Quaderns Crema, on també es reivindica la utilitat 
de l’inútil. Jo, com ell, “considero útil tot allò que ens ajuda a fer-nos millors”. 
L’escenari d’aquest curs, doncs, vol ser una àgora on el saber aplicat, orientat a 
la producció de riquesa i les obres literàries de la gran tradició occidental siguin 
els protagonistes, un espai que ens ajudi a fer-nos millors perquè ens permet 
treballar amb sentiments gens aliens a la naturalesa humana com ara la 
desobediència, la traïció, el desafiament, el dolor, la renúncia, la ràbia, la pena...  
 
En aquest taller, i a través de les grans obres de la literatura occidental que hem 
seleccionat, en resseguirem alguns. 
 
 
  



Primera sessió: l’Èdip rei de Sòfocles. 
 

                                        
 
A través del seguiment de les accions d’Èdip com a governant de Tebes, 
assistirem a la reconstrucció del seu passat i a la materialització del seu destí 
funest. Aquesta tragèdia, considerada la més perfecta per Aristòtil, mostra 
l’anvers i el revers del govern de la cosa pública, els vincles i les relacions de 
família i ens confronta amb l’aventura del coneixement de la pròpia veritat, de 
l’auto-coneixement. Preparats per descobrir els vicis privats i les públiques 
virtuts? 
 
Edicions: 
 

Traducció de Carles Riba, editorial Curial. 
Traducció al català contemporani de Joan Castellanos, editorial La 
Magrana. 
Traducció al castellà, editorial Gredos 

 
 
 
  



Segona sessió: Frankenstein de Mary Shelley. 
 

                                         
 
Aquesta obra de Mary Shelley ens confronta amb els límits del coneixement 
humà, la reflexió sobre fins on podem portar el desig de saber i el desig de fer. 
La transgressió de límits, la consideració sobre el bé i el mal, sobre el la identitat 
humana, la matèria i l’ànima i sobre l’assumpció dels errors comesos 
constitueixen algunes de les línies de força per poder llegir aquesta obra del 
segle XIX, avui. 
 
Edicions:  
Traducció al català, Edicions de l'Eixample. 
Traducció al castellà: Siruela.  
 
 
Tercera sessió: una antologia de textos sobre la malaltia. 
 
La malaltia ens fa prendre consciència de la pèrdua d’un estat  que considerem 
“natural”: la salut. Sovint vivim la malaltia amb angoixa, com un estat de trànsit, 
en el millor dels casos, i és que també pot esdevenir l’avant-sala de la mort. Com 
llegir els senyals de la malaltia en el propi cos? Com conviure amb la malaltia 
pròpia o la dels altres? L’antologia de textos que proposem pretén oferir un tast 
reflexiu de l'anàlisi de la relació entre malaltia i salut, temes universals tractats 
per alguns dels escriptors més destacats de la literatura contemporània. 
 
Els participants en el taller rebran l’esmentada antologia.  


