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Descripció del seminari: 
 
La revista Destino esdevendria popular no només per la seva importància 
periodística o informativa, sinó per les seves intenses relacions amb el món 
de la cultura i, més concretament, amb el de la literatura. Va començar com a 
butlletí de Falange Española, a Burgos, durant la guerra civil, però seria el 
1939 a Barcelona on va tornar a néixer per a convertir-se en un setmanari 
il·lustrat, prestigiós per la varietat de veus, per la autonomia de criteris –
sempre dins dels estrets marges del franquisme- i per la cura dels continguts 
culturals, artístics i literaris. El 1942 es va crear a l’entorn de la revista 
l’editorial del mateix nom i el 1944 fou la primera de les successives 
convocatòries del Premi Nadal de novel·la, que seria concedit en aquell any a 
una desconeguda Carmen Laforet per la seva obra Nada (1945).  
 
Durant les dues sessions de la UOM s’atendran les següents qüestions: 1) 
Relacions entre periodisme i literatura; 2) El periodisme cultural durant el 
franquisme; 3) Els premis literaris i la visibilització de la dona escriptora; 4) 
Els descobriments del Premi Nadal i la seva importància a la narrativa 
espanyola; 5) Destino i els seus escriptors fetitxes. 
 
 
 
Breu CV: 
 
Alaior, 1984. Llicenciada i doctora en Filologia Hispànica per la Universitat de 
Barcelona, amb Menció Europea per la Universitat d’Amsterdam, treballa a la 
UB com a professora lectora de Literatura Espanyola Moderna i 
Contemporània. Les seves línies d’investigació comprenen l’estudi, des de 
diverses perspectives, de les relacions entre el món editorial, la crítica 
literària, el periodisme i la creació literària (sobretot, pel que fa al gènere de la 
novel·la). Ha participat en nombrosos congressos nacionals i internacionals, 
en llibres col·lectius i ha publicat articles en revistes nacionals i estrangeres. 
Ha estat professora convidada a la Université de Pau, a la Universidade de 
Lisboa, a la Université Hassan II i a la Université de Rennes 2). Col·labora 
amb freqüència com a crítica literària a la revista valenciana Caràcters; fa 
molts anys que forma part de les pàgines de la revista alaiorenca S’Ull de Sol; 
i recentment ha entrat com a membre de l’Institut Menorquí d’Estudis.  
 
 


