
 

 

 

 

 

 

PRIMERA CIRCULAR 

Jornades científiques 
València, 14 i 15 de Desembre de 2017 

MITE I MIRACLE A LES LITERATURES ANTIGUES I MEDIEVALS 

Grup d'Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC) 

 

El mite constitueix un dels elements primordials del pensament grecoromà en tant que 

continent de diferents tradicions d’origen culte i popular que seran transmeses i 

conservades pels textos literaris de l’antiguitat. L’atracció que el mite, entès com l’element 

definitori de la religiositat grega i llatina, ha despertat en les literatures posteriors fa 

palesa la seua vigència. El mite ens ofereix un ampli ventall d’històries sobre déus, herois i 

homes on el component sobrenatural té una importància capital. Aquesta presència d’allò 

extraordinari, de la realització i materialització d’allò que humanament i racional sembla 

impossible, es mantindrà intacta en època cristiana i en les literatures posteriors. 

L’essència del mite perdurarà, en conseqüència, en tota la literatura grecoromana d’època 

cristiana, malgrat el canvi ideològic. Precisament en l’encreuament entre ambdós 

universos, el grecoromà i el cristià, és on trobem un espai fèrtil per poder endinsar-nos en 

la recerca de la presència del miracle en el mite i del mite en el miracle, però no de manera 

exclusiva, ja que el binomi es mantindrà també a la resta de literatures posteriors.  

Per aquesta raó des del GIRLC volem analitzar la presència del miracle en el mite i del 

mite en el miracle en la literatura grecoromana i a la seua recepció en les literatures 

modernes. L’objectiu és discutir sobre aquests dos eixos fonamentals de manera 

multidisciplinar, tot oferint nous enfocaments i relacions entre tradicions literàries 

diverses, tot i que també seran benvinguts temes monogràfics sobre algun aspecte concret 

relacionat amb aquesta temàtica. 

Els interessats en participar en aquestes jornades hauran d’enviar els seus resums de no 

més de 250 paraules a les següents adreces de correu electrònic: angel.narro@uv.es ; 

jordi.redondo@uv.es 

Les comunicacions tindran una durada de 20 minuts i podran ser presentades en 

qualsevol llengua d’ús habitual en l’àmbit científic. La decisió de l’acceptació de la 
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comunicació quedarà en mans del comitè científic de les jornades i es comunicarà als 

interessats per correu electrònic abans del 15 de Setembre de 2017. 

Els interessats, segons el cas, hauran d’ingressar la taxa corresponent al compte bancari 

que s’els facilitarà una vegada acceptada la proposta. 

 

Taxes: 

 -30 € Comunicants sense drets a actes 

 -60 € Comunicants amb dret a actes 

 -20 € Estudiants  


