


JOAN FRANCESC MIRA (València 1939/ - )

Joan Francesc Mira és un dels intel·lectuals valencians -viu- més importants del nostre

àmbit cultural.

Un humanista que estudià llegües i cultura clàssica (a Roma i a la UV).

Ha publicat estudis antropològics i d’etnologia a (París, USA i a casa).

En la seua obra, sobretot com a articulista i assagista fa una reflexió sobre la societat

contemporània i els seus problemes com a col·lectiu. 

Manté una intensa activitat Intel·lectual: 

- Compromís cívic i social amb la societat valenciana.

- Reflexió sobre la nostra identitat com a poble.

VIDA

OBRA



És autor d´una obra prolífica: traduccions, novel·les, assajos, articles a El País, l’Avui

o la revista El Temps.

- Traductor de La divina Comèdia de Dante i Els Evangelis 

- Autor de novel·les com: Els cucs de seda, Borja Papa, Purgatori, El tramvia groc, etc. 

- Redactor d’assajos sobre: antropologia, sociologia i etnologia

Temes: 

· El nacionalisme 

· La relació en la cultura i el poder o la creació  

· L’evolució de les identitats i dels símbols que la 

conformen

· La importància de les llengües per tal de crear 

«consciència col·lectiva»

Obres: 

·  Crítica de la nació pura, aproximació al concepte

de nació des de l'òptica de l'antropologia.

·  Sobre la nació dels valencians, que tracta de l'evolució del

nacionalisme valencià en els darrers trenta anys. 



- Redactor d’articles periodístics que estan recollits en llibres com:  Punt de Mira

· Tracta temes que preocupen la societat (conflictes polítics, etc). 

· Escriu textos accessibles i suggeridors que arriben i per això agraden tant

· Sol partir d’un fet de la vida quotidiana per reflexionar sobre la vida de les 

persones, la societat i els canviaments que s’hi produeixen, o no.  

CONCLUSIÓ

J.F. Mira és un autor molt reconegut i premiat, d’una obra literària important.

En la seua obra assagística i periodística ha reflexionat i reflexiona sobre la

societat en general i sobre el nostre cas en particular. 


