
JOAN F. LÓPEZ CASASNOVAS (Ciutadella de Menorca, 1952) és Llicenciat en Filologia 

Romànica (especialitat Filologia Catalana) per la Universitat de Barcelona i, fins a la seva 

jubilació (abril 2014)  ha impartit classes de Llengua Castellana i Literatura com a Professor 

Numerari a l’ IES “Josep M. Quadrado” de Ciutadella. 

  

Membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’ Institut Menorquí d’Estudis (IME). Des de 

2006 és membre corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

  

És autor de diferents treballs sobre la cultura catalana a Menorca especialment en el 
camp de la llengua, la literatura i la cultura popular. Així, doncs, ha publicat nombrosos 
treballs; entre d’altres:  Literatura menorquina. Examen de recuperació (IEC, 2011), 
Les lletres de les nostres cançons (Quaderns de folklore, 97; 2012), La Lengua de los 

Menorquines (dins la Geografia i Història de Menorca, de Josep Mascaró Pasarius, 
1978), Pau Faner: la força de la imaginació fabuladora (IEB, 2009), etc.  Fou 
coordinador i co-autor del “Llibre de Lectures Menorquines” (1981). Va editar la 
Comèdia de sant Antoni Abat, peça del teatre hagiogràfic del segle XVIII menorquí, 
(Ed. Nura, Menorca, 2001), amb estudi preliminar i notes al seu càrrec. Amb Àngel 
Mifsud va seleccionar i prologar el llibre 2002, una antologia de joves poetes 

menorquins (Col. Xibau, 10, Ed. IME, 2002). 
 
Alguns dels seus treballs sobre llengua, història i política han estat recollits en el volum 
“Intervencions (1996-2001)”, editat per El Far (Palma, 2002). Autor dels textos de la 
guia “Menorca” (Ed. Triangle, 2002). 
 

Ha impartit cursets a la UIB sobre temes de cultura popular i literatura tradicional, als Estudis 

Baleàrics  i a les Escoles d’Estiu de Formació del Professorat, així com en conferències i en 

diferents esdeveniments culturals. Compta amb nombroses col·laboracions a la premsa 

periòdica insular, balear i de l’àrea lingüística catalana; ha participat amb ponències i 

comunicacions a trobades d’àmbit científic, cultural i polític.  

 

Ha exercit la crítica literària i col·laborat en diverses publicacions dels Països Catalans   

Ha prologat i presentat diferents llibres de creació literatura i treballs lingüístics.   

 

Actualment és col·laborador articulista setmanal del diari Última Hora-Mallorca i del Menorca. 

Des de fa anys intervé per Ràdio Popular de Menorca en un espai setmanal en directe i 

interactiu sobre la llengua catalana a Menorca, que es diu “Calaix de sastre”.  També intervé 

en sengles espais quinzenals a IB3 Ràdio sobre llengua catalana i cultura popular amb especial 

atenció a les aportacions menorquines.  

 



 

La producció literària a Menorca: situació actual i perspectives de futur 

Objectiu 1: Exposar la profunda relació existent entre la creació literària i el context social i 

històric en què aquesta es produeix. 

Objectiu 2: Mostrar en visió panoràmica la nòmina d’autors i obres al llarg del segle XX i fins al 

moment actual. 

Objectiu 3: Fer un petit tast d’alguna text o fragment de text d’alguns autors més 

representatius dels diferents gèneres, amb els comentaris corresponents. 

Continguts 

1ª sessió (2 h).- 

1. Literatura i societat. La funció social de la literatura. 

2. Literatura i llengua. 

3. Un intent de periodització de la literatura a Menorca durant els darrers cent vint anys. 

4. La literatura menorquina des de principis de segle fins a la Guerra Civil. Àngel Ruiz i 

Pablo i Joan Benejam. 

2ª sessió (2 h).- 

1. De la II República a la Guerra Civil. De l’associació “La Nostra Parla” i la literatura 

popular... 

2. La postguerra anys 40 als 70 

3. La generació dels 70 i l’embranzida del Congrés de Cultura Catalana. 

4. Cap a la normalitat en democràcia. 

Metodologia 

Les exposicions orals s’acompanyaran de breus fitxes en un power point i, si pot ser, també 

d’algunes fotocòpies. Es procurarà de penjar els textos que es comentaran a la pàgina web de 

l’organització.  


