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Índex General: 
 
 

1) ACTIVITAT INVESTIGADORA 
 

Projectes de recerca 
Tutoria de tesis doctorals presentades 
Direcció de tesis doctorals presentades  
Direcció de tesis doctorals en curs 
 
 
Publicacions:   
 
 
Semblances 
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Pròlegs 
Manifestos conjunts 
Ressenyes 
Articles sobre el Noucentisme i la seva època 
Articles sobre Eugeni d'Ors 
Articles sobre Rovira i Virgili 
Articles de crítica sociolingüística 
Articles i estudis de temàtica diversa: 
 

I) Lectures d'obres i d'autors catalans 
 
II) Lectura d'obres i d'autors estrangers 
 
III) Lectures de gèneres, de moviments i de recepcions 
 
IV) De re traductòria 
 
V) De re bibliotecària 
 
VI) Lletres de batalla 
 
VII) Assagística vària 

 
Recull en llibre d'articles periodístics 
 
Col·laboracions en obres conjuntes 
 
Llibres 
 
Edicions 
 
 
 
Traduccions 
                                                        
Narrativa 
Novel·la 
Teatre 
Poesia 
Assaig 
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2) ACTIVITAT DOCENT i PROFESSIONAL 
 
Activitat Docent 
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Debats, taules rodones 
Presentacions 
Inauguracions 
Tallers 
Jornades 
Cursos impartits 
Cicles 
Col·loquis 
Simposis 
Sessions de Seminari 
Congressos 
Conferències 
Actes Acadèmics 
Guions televisius 
 
 

3) FORMACIÓ ACADÈMICA 
 
Estudis i Títols 
 
 

4)EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ I ALTRES MÈRITS 
 
Càrrecs 
Membre de Jurat de Premis, de comissions avaluadores i de comissions assessores 
Tribunals acadèmics 
 
 
 
 
 
 
 

1) ACTIVITAT INVESTIGADORA 
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Projectes de recerca 
 

- PB92-0537: “Las ideas literarias en Cataluña durante los siglos XIX y XX”  (1993-
1996) – IP: Joaquim Molas 
- PS95-0210: “Panorama de las ideas estético-literarias en Cataluña en los siglos XIX 
y XX”  (1996-1999)  - IP: Joaquim Molas 
- BFF20-0751: “Ecdótica: problemas y métodos y aplicación a la literatura catalana 
de los siglos XIX y XX”  (2000-2003) – IP: Josep Maria Murgadas Barceló 
-  HUM2004-02189/FILO: “Ecdótica aplicada a repertorios de manuscritos y de 
fondos hemerográficos catalanes: 1833-1975” (2004-2007) – IP: Josep Maria 
Murgadas Barceló 

 
- [pendent d’aclarir] ...   “Ecdótica y correspondencia: aportaciones a la biografia. 
Los casos de Verdaguer, Maragall, Fabra, Pla y Rodoreda”   (2012-2015) – IP: Josep 
Maria Murgadas Barceló 
 -    FF12011 – 24539:  “Ecdótica, lengua literaria y poéticas: creación y crítica 

catalanas de los siglos XIX y XX” (2012-2015) ― IP: Josep Maria Murgadas Barceló 
 
 
  
 
 
 
Tutoria de tesis doctorals presentades 
 
- Vicent Santamaria de Mingo, “La femme visible. El pensament dalinià en el llindar 
dels anys 30” (UB: 16-VII-2004) 
 
- Carme Mas i Morillas, “Dolors Monserdà. Obra inèdita. Edició i estudi” (UB: 14-XII-
2005) 

 
- Maria Àngels Verdaguer Pajerols, “Flors del Calvari de Jacint Verdaguer: estudi i 
edició” (UB: 17.II.2012) 
 
 
 
Direcció de tesis doctorals presentades  
 
- Maria Dasca, "El sentit de la bogeria en la narrativa catalana contemporània (1899-
1939)" (UB: 9-VI-2008) 
 
- Montserrat Vilà, “Lluís Nicolau d’Olwer, medievalista (1904-1938)” (UB: 27-VI-
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2008) 
 
 
Direcció de tesis doctorals en curs 
 
- Roser Campi, "Pere Coromines i La vida austera; l'obra i la recepció" [no ha prosperat 
per renúncia de la doctoranda] 
 
- Anna Moreno Bedmar, “Manuel de Pedrolo” [no ha prosperat per renúncia de la 
doctoranda] 
 
 
- Jordi Pujol Pardell, “Edició crítica de Salvatge cor de Carles Riba” 
 
- Meritxell Talavera Muntané, “Retòrica de i en Mercè Rodoreda” 
 
- Núria León Mercader, “Paròdia a la literatura catalana durant el franquisme” 
 
- Fina Masdéu Abril, “Obra i vida de Plàcid Vidal” 

 
- Maria Sevilla Paris, “Edició crítica de La passió segons Renée Vivien de Maria-Mercè 
Marçal” 
 
 
Direcció de Treballs de Final de Màster: 
 
Maria Garí Frade, El teatre de Luigi Pirandello a Catalunya (presentat el 27.VI.2013 i 
qualificat amb un excel·lent) 
 
Fina Masdéu Abril, Els singulars anecdòtics de Plàcid Vidal: plurals i categòrics 
(presentat el 17.IX.2013 i qualificat amb un excel·lent) 
 
 
 
 
 
 
 
             

                                             Publicacions   
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- Semblances: 
 

  _____ "El mestre" [Gabriel Ferrater], Serra d'Or (juny 1972), ps. 29-30. Reproduïda 
dins Album Ferrater, a cura de Jordi Cornudella i Núria Perpinyà (Barcelona, Quaderns 
Crema, 1994), ps. 203-205, i seguida d'unes "Postil·les a una necrològica de fa vint 
anys" [1992], op. cit., ps. 205-207 
_____ "Conversa amb Johannes Hösle. Humanista i catalanòfil", Serra d'Or (agost 
1977), ps. 25-27 
_____ "La Gran Muralla i la Gran Enciclopèdia Catalana", Serra d'Or (febrer 1981), ps. 
37-38 
_____ "Josep Vallverdú o la militància cultural de base", Segre (4-XII-1983) 
_____ "Els Marges", Revista de Catalunya, núm. 53 (juny 1991), ps. 50-52 
_____ "El Centre de Lectura de Reus", Cultura, núm. 27 (octubre 1991), ps. 44-45 
_____"Joaquim Molas, ran d'`Els Marges' estant", dins el volum miscel·lani A Joaquim 
Molas (Barcelona, PAM, 1996), ps. 127-129 
_____ "Gabriel Ferrater, a l'entrellum del record i de la crítica", Revista de Catalunya 
(juny 1997), ps. 88-98 
_____ "Jaume Magre i el Premi d'Assaig ``Josep Vallverdú''", Ressò de Ponent, núm. 
171 (setem. 1999), ps. 24-26 
_____ "La llibreria Gaudí, de Reus", Serra d'Or (març 2000), p. 35 
_____ "Enèsima lliçó [de Joaquim Molas]", Avui (24-XII-2000) 
_____ "L'homenot Manent", dins Records d'ahir i d'avui. Homenatge a Albert Manent i 
Segimon amb motiu dels 70 anys (Barcelona: PAM, 2001), ps. 80-83 
_____ "Carta des de Münster", Revista de Catalunya, núm. 165 (setembre 2001), ps. 31-
34 
----- "Joan Ferraté, lector a tota ultrança", Serra d'Or (abril 2003), ps. 23-24 
______ "L'últim gran poeta de sentiments unànimes" [en la mort de Martí i Pol], El Punt 
(12-XI-2003) 
______ “Represa d’una continuïtat: «Els Marges», tercera època”, Serra d’Or (juliol-
agost 2004), p. 48 
______ "Joan Ferraté: l'intel·lecte a contracorrent de la tribu", dins Joan Ferraté. Actes 
de la Jornada d'estudi i evocació organitzada per l'Aula Carles Riba (Barcelona: 
Residència d'Investigadors-CSIC, 2005), ps. 197-201 
______ “Propòsits i activitats de l’Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona”, 
Estudis Romànics, vol. XXVIII (2006), ps. 557-559 
_____ “Home del país, país de l’home”, dins Servir Catalunya. Homenatge als 70 anys 
de Max Cahner (Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007), ps. 145-148  
______ “Propòsits i activitats de l’Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona”, 
dins Actes del III Fòrum Auriga sobre el llegat grecoromà a Catalunya, Auriga. Revista 
de divulgació del món clàssic, núm. 49 (tardor de 2007), ps. 6-7. 
______ “Pere Farrés Arderiu, homenatge i nomenament pòstum de fill predilecte de 



 7777

Manlleu”, Estudis Romànics, vol. XXXII (2010), ps. 584-585 
______ “Un de nosaltres s’és mort...” [sobre Pere Farrés], dins Pere Farrés. In 
memoriam (Barcelona: PAM, 2010), ps. 9-10 
______ “Tres dècades i mitja d’Els Marges (88 números)”, Estudis Romànics, vol. 
XXXII (2010), ps. 419-424 
______ “Apunt sobre (i amb) en Joan Solà”, dins Joan Solà. 10 textos d’homenatge 
(Barcelona: Empúries, 2010), p. 181-194 
_______ “El meu Gabriel Ferrater”, dins DD. AA., Seminari Gabriel Ferrater (Reus: 
Edicions del Centre de Lectura, Arola Editors i Publicacions de la Universitat Rovira i 
Virgili, 2012), p. 71-79 
______ “Jordi Castellanos, margener de sots i altres contrades”, Serra d’Or, 637 (gener 
2013), p. 24-25   
________ “Josep Vallverdú, la pluja que fa saó”, Serra d’Or, 643 (juliol-agost 2013), p. 
62-65 
________ “D’una bella i vella dama digna”, Revista de Catalunya, núm extraordinari, 
2014 / 2, p. 143-147 
_______  “Albert Manent, in memoriam”, Llengua & Literatura, núm. 25 (2015), p. 
249-250. 
_______ “Joaquim Molas: personatge fundacional i referencial”, Serra d’Or, 666 (juny 
2015), p. 31-35. 
_______ “Carles Miralles i Solà”, Estudis Romànics, núm. 38 (2015), p. 588-589. 
 
_______ “Joaquim Molas. La militància cultural”, text (inèdit) llegit en l’homenatge 
dedicat a Joaquim Molas per l’Ateneu Barcelonès (10.III.2016) 
 
_______ “Max Cahner com a erudit”, text (inèdit) llegit en l’homenatge dedicat a Max 
Cahner a la Universitat Catalana d’Estiu de Prada de Conflent (21.VIII.2016) 
 
 
 
- Pròlegs: 
 

 _____ Xavier Macià i Núria Perpinyà, La poesia de Gabriel Ferrater (B., Ed. 62, 1986) 
_____ Diversos Autors, Bot de pernes (B., Empúries, 1989) 
_____ Josep Vallverdú, Les vuit estacions (Lleida, Pagès editors, 1991)  
_____ Pere Anguera, Margalida Tomàs, Jordi Ginebra, Xavier Vall, Jordi Tiñena, Sis 
estudis sobre Antoni de Bofarull (Reus, Edicions del Centre de Lectura, 1996) 
_____ [índexs de la revista] Faig. Vint anys (Manresa, Faig Cultura, 1996) 
_____ Oscar Subirats i Torrebadell, Història de la Secció Excursionista del Centre de 
Lectura de Reus (Reus, Edicions del Centre de Lectura, 2001) 
______ Fina Masdéu i Dolors Requena, Rutes literàries del Baix Camp   (Barcelona, 
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Proa  2008) 
______ Llorenç Soldevila, Geografia literària. Comarques tarragonines i Terres de 
l’Ebre (Barcelona, Pòrtic: 2010) 
______ Joan Ballester, A contracorrent. Des del record fins al present (Lleida, Pagès 
editors, 2015) 
 
 
- Manifestos conjunts: 
                                                          
 _____ "Una nació sense Estat, un poble sense llengua?", Els Marges, núm. 15 (gener 
1979), ps. 3-13 [signat conjuntament amb els altres membres del consell de redacció de 
la revista]            
_____ "Llengua i raó d'Estat", Avui (13-IV-1984) [signat conjuntament amb Xavier 
Lamuela, Enric Montaner, Josep M. Nadal] 
_____ "El català, llengua nacional o idioma municipal?", Segre (12-XII-1985) [signat 
conjuntament amb els altres professors de Filologia Catalana de l'Estudi General de 
Lleida]  
 
 
- Ressenyes: 
 

 _____ "Sobre les publicacions del Departament de Filologia Catalana de la Universitat 
de Barcelona" [ressenya de l'edició a cura de Joan Mascaró de l'obra Francesc Tagell, 
Relació de la mort de Climent XII i de l'elecció de Benet XIV, Barcelona 1971, i de 
Jaume Tur, Maragall i Goethe. Les traduccions del Faust, Barcelona 1974], Els Marges, 
núm. 8 (setembre 1976), ps. 113-115 
_____ Loreto Busquets, Aportació lèxica de Josep Carner a la llengua literària 
catalana (Barcelona 1977), Els Marges, núm. 13 (maig 1978), p. 116 
_____ Joan Fuster, Contra el Noucentisme (Barcelona 1977), Els Marges, núm. 14 
(setembre 1978), ps. 115-118 
_____ Horst Hina, Kastilien und Katalonien in der Kulturdiskussion (Tubinga 1978), 
Els Marges, núm. 15 (gener 1979), ps. 119-120 
_____ Georg Kremnitz, Sprachen im Konflikt. Theorie und Praxis der katalanischen 
Soziolinguisten (Tubinga 1979), Els Marges, núm. 16 (maig 1979), ps. 117-118 
_____ "Les verdes pometes" [ressenya d'Ofèlia Dracs, Deu pometes té el pomer, 
Barcelona 1980], Els Marges, núms. 18-19 (gener-maig 1980), ps. 127-129 
_____ "El jardí dels noucentistes" [ressenya d'Enric Jardí, El Noucentisme, Barcelona 
1980], Els Marges, núm. 20 (setembre 1980), ps. 108-110 
_____ "Notícia d'una reflexió sobre Lleida" [ressenya de Miquel Pueyo, Lleida: ni 
blancs ni negres, però espanyols, Barcelona 1984], Els Marges, núm. 32 (setembre 
1984), ps. 129-130 
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_____ Tilbert Dídac Stegmann (Hrsg.), Ein Spiel von Spiegeln. Katalanische Lyrik des 
zwangzisten Jahrhunderts, (Leipzig i Munic 1987) [ressenya conjunta amb Brigitte 
Schlieben-Lange], Zeitschrift für Katalanistik, 1 (1988), ps. 235-237 
_____ Gerhard Ackermann, Von Carles Riba zu Bertolt Brecht. Die Rezeption der 
deutschen Literatur in Katalonien während der Franco-Zeit (Bonn 1990), Els Marges, 
núm. 43 (febrer 1991), ps. 109-112 
_____ Jesús Royo, Una llengua és un mercat (Barcelona 1991), Els Marges, núm. 45 
(gener 1992), ps. 111-113 
_____ Maria Josepa Gallofré, L'edició catalana i la censura franquista (Montserrat 
1991), Els Marges, núm. 45 (gener 1992), ps. 113-115 
_____ Brigitte Schlieben-Lange i Axel Schönberger (eds.), "Polyglotte Romania". 
Homenatge a Tilbert Dídac Stegmann    (Frankfurt am Main, Domus Editoria Europea, 
1991), 2 vols., Revista de Catalunya, núm. 74 (maig 1993), ps.124-126 
_____ Assumpció Estivill i Rius, L'Escola de Bibliotecàries. 1915-1939 (Barcelona 
1992), Els Marges, núm. 49 (març 1994), ps. 120-123 
_____ Víctor Gómez Labrado, La mestra (València 1995), Els Marges, núm. 53 
(setembre 1995), p. 117 
_____ Albert Manent, Els noms populars dels núvols i boires: Camp de Tarragona. El 
Priorat (Riudoms 1994), i id., Els noms populars de núvols i de boires a la Conca de 
Barberà (Montblanc 1995), Els Marges, núm. 54 (desembre 1995), ps. 119-120 
_____ Albert Branchadell, La normalitat improbable (Barcelona 1996), Els Marges, 
núm. 56 (octubre 1996), ps. 126-128 
_____ Miquel Pueyo, Josep M. Llop, Marta Trepat i Ramon Morell, Lleida, l'extrema. 
La societat de Ponent a les acaballes del segle XX (Lleida 1996), Transversal, núm. 2 
(1997), p. 115 
_____ Joaquim Molas, Obra crítica 1 (Barcelona 1995), Llengua & Literatura, núm. 8 
(1997), ps. 595-598 
________ Valentí Puig, Una literatura particular (Madrid 1997), Els Marges, núm. 59 
(desembre 1997), ps. 124-127 
_____ Foro Babel, El nacionalismo y las lenguas de Cataluña (Barcelona 1999), Els 
Marges, núm. 64 (setem. 1999), ps. 121-126 
_____ Manuel Peña, Cataluña en el Renacimiento: libros y lenguas (Barcelona: 1473-
1600) (Lleida 1996), Estudis Romànics, vol. XXII (2000), ps. 301-305 
_____ Gregori Mir, Correspondència de Joan Mascaró (1930-1986) (Mallorca 1998), 
Llengua & Literatura, núm. 11 (2000), ps. 577-584 
_____ Onofre Parés, L'illa del gran experiment (Reportatges de l'any 2000) (Barcelona 
1927, 1ª edició; 1999, 2ª edició), Els Marges, núm. 66 (jul. 2000), ps. 124-127 
_____ Joaquim Molas, Obra crítica 2 (Barcelona 2001), Llengua & Literatura, núm. 12 
(2001), ps. 481-484 
_____ Jordi Ginebra (ed.), La lingüística de Pompeu Fabra, Estudis Romànics, vol. 
XXIV (2002), ps. 288-291 
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_____ Xavier Vall, Antoni de Bofarull. Poemes (Reus 1996), Anuari Verdaguer 1997-
2001 (Vic: Eumo Editorial, 2002), ps. 331-335 
_____ Harald Wentzlaff-Eggebert (ed.), Naciendo el hombre nuevo... (Frankfurt am 
Main 1999), Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen), vol. 239, 
any 154, segon semestre de 2002, ps. 476-477 
_____ Guillem Frontera, Das Mallorca-Komplott (Dortmund 2001), Hispanorama 95 
(febrer 2002), p. 90 
_____ "Entre l'Apocalipsi i l'Arcàdia: el moll d'en Puig (Valentí)" [ressenya de Valentí 
Puig, L'os de Cuvier (Barcelona: Destino, 2004)], L'Avenç, núm. 293 (juliol-agost 2004), 
ps. 67-68 
______ "Esbarrats de riure davant l'(in)esborrable esguerro" [ressenya de Francisco 
Javier Baladía, Antes de que el tiempo lo borre. Recuerdos de los años de esplendor y 
bohemia de la burguesía catalana (Barcelona: Juventud, 2003), signada amb el 
pseudònim Quico Baixadas de l'Abadia], Els Marges, núm. 74 (tardor 2004), ps. 97-103 
______ Josep Franco, Això és llarg de contar (Alzira: Bromera 2004), Els Marges, núm. 
75 (hivern 2005), ps. 117-118 
______ Joan-Lluís Lluís, El dia de l'ós (Barcelona: La Magrana, 2004), Els Marges, 
núm. 77 (tardor 2005), ps. 129-130 
______ "Del cànon d'un escriptor poc canònic" [ressenya de Josep Pin i Soler, 
Comentaris sobre llibres i autors (Tarragona: Arola Editors, 2004)], Revista de 
Catalunya, núm. 210 (octubre 2005), ps. 130-133 
_____ Ramon Farrés, Antoni Pous. L'obra essencial (Vic: Eumo, 2005), Els Marges, 
núm. 78 (hivern 2006) 
_____ Daniel Bezsonoff, Les amnèsies de Déu (Barcelona: Empúries, 2005), Els 
Marges, núm. 79 (primavera 2006), ps. 124-125 
______ “Identitats: proscrites per les prescrites?” [ressenya de Juan Pablo Fusi, 
Identidades proscritas. El no nacionalismo en las sociedades nacionalistas (Barcelona: 
Seix Barral, 2006], L’Avenç, núm. 322 (març 2007), ps. 4-6 
_______ Gabriella Gavagnin, Classicisme i Renaixement: una idea d’Itàlia durant el 
Noucentisme (Barcelona: PAM, 2005), Estudis Romànics, vol. XXIX (2007), ps. 504-
505 
_______ Teresa Mañà Terré, Les Biblioteques Populars a la Mancomunitat de 
Catalunya (Lleida: Pagès editors, 2007), Els Marges, núm. 83 (tardor de 2007), ps. 123-
124 
_______ Max Doppelbauer, València im Sprachenstreit. Sprachlicher Sezessionismus 
als sozialpsychologisches Phänomen (Viena: Braumüller, 2006), Els Marges, núm. 83 
(tardor de 2007), ps. 127-128 
_______ Francisco Gracia Alonso i Josep Maria Fullola i Pericot, El sueño de una 
generación. El crucero universitario por el Mediterráneo de 1933 (Barcelona: 
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2006), Indesinenter. Anuari 
Espriu, núm. 2 (2007), ps. 140-142 
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_______ “La seva lluita (o «memòries» d’un soi-disant «dissident»)” [ressenya de 
Xavier Pericay, Filologia catalana (Barcelona: Destino, 2007)], L’Avenç, núm. 329   
(novembre 2007), ps. 58-59                                 
________ Narcís Comadira, Forma i prejudici. Papers sobre el Noucentisme 
(Barcelona: Empúries, 2006), Estudis Romànics,vol.XXX(2008),ps.484-485.                  
________ Maurici Serrahima, De Maragall a Mounier. Cartes a Joaquim Molas 
(Barcelona: PAM, 2008), L’Avenç, núm. 337 (juliol-agost 2008), ps. 76-78.                  
________ “D’una nació diglòssica (i també d’una altra de glotofàgica)”, [ressenya de 
Joan Lluís Marfany, Llengua, nació i diglòssia   (Barcelona: L’Avenç, 2008)],  Els 
Marges (hivern de 2009), núm. 87, ps. 107-115   
_______ “La dama i l’editor” [ressenya de Mercè Rodoreda-Joan Sales, Cartes 
completes (1960-1983) (Barcelona: Club Editor, 2008)], L’Avenç, núm. 346 (maig 
2009), ps. 50-57 
______ Maximiliano Fuentes Codera, El campo de fuerzas europeo en Cataluña. 
Eugeni d’Ors en los primeros años de la Gran Guerra (Lleida: Pagès Editors, 2009), 
Recerques, núm. 61 (2010), p. 150-151 
_______  “Benvingut adéu d'un déu (o era Déu i no ho sabíem?)” [ressenya de Jordi 
Llovet, Adéu a la Universitat. L'eclipsi de les Humanitats (Barcelona: Galàxia 
Gutenberg, 2011)], Els Marges (primavera de 2011), núm. 94, ps. 108-114 
______ Carme Gregori, Anotacions al marge. Els aforismes de Joan Fuster (València: 
3i4; 2012), Els Marges (primavera de 2012), núm. 97, p. 124-125 
______  Ernst Robert Curtius, La crisi de l’humanisme (Girona: Edicions de la Ela 
Geminada, 2012), Caràcters (tardor de 2012), núm. 61, p. 35 
_______  DD. AA., Maurras a Catalunya: elements per a un debat, edició a cura de 
Xavier Pla (Barcelona: Quaderns Crema, 2012),  Anuari TRILCAT, núm. 3 (2013), p. 
162-164 
________ DD. AA., L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions 
poètiques i estil (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013) , Els Marges, 
núm. 102 (hivern de 2014), p. 129-130   
________ Albert Rossich i Jordi Cornellà, El plurilingüisme en la literatura catalana. 
Retòrica, versemblança, diglòssia (Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, 2013), Els 
Marges, núm. 104 (tardor de 2014), p. 104-105  
________ Joaquim Capdevila, Temptats per l’atzar. La narrativa del joc a la Catalunya 
de la Restauració (Tarragona: Arola, 2013), Revista de Catalunya, (setembre-desembre 
de 2014), núm. 291, p. 176-178. 
_________ SOTELO VÁZQUEZ, Adolfo, De Cataluña y España. Relaciones culturales y 
literarias (1868-1960) (Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de 
Barcelona, 2014),  Llengua & Literatura, núm. 26 (2016), p. 202-204. 
 
______ “Qui fa un test, en fa dos (o de la pertinaç pretensió de no mocar-se amb mitja 
màniga)” [ressenya de X. Baladia, L’avi Ninus. Glòria i crepuscle d’un  dandi 
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(Barcelona: La Campana, 2015), signada amb el pseudònim Quico Baixadas de 
l'Abadia], Els Marges, núm. 108 (hivern 2016), ps. 108-111. 
 
______ Lola Anglada, Memòries. 1892-1984. A cura de Núria Rius Vernet i Teresa 
Sanz Coll (Barcelona: Diputació de Barcelona), Els Marges, núm. 108 (hivern 2016), p. 
119-121. 
 
 
 
 
 
 
Articles sobre el Noucentisme i la seva època: 
 
 
 _____ "Assaig de revisió del noucentisme", Els Marges, núm. 7 (juny 1976), ps. 35-53 
_____ "Aspectes culturals de la Mancomunitat", L'Avenç, núm. 3 (juny 1977), ps. 48- 53 
_____"Repercussions de la [Gran] Guerra en la cultura [catalana], L'Avenç, núm. 69 
(març 1984), ps. 74-79 
_____"La Renaixença vista pel Noucentisme", dins Actes del Col·loqui Internacional 
sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984) (Barcelona: Estudis Universitaris 
Catalans i Curial Edicions, 1994), ps. 111-139 
_____"El Noucentisme", dins Catalanisme: Història, política i cultura (Barcelona 
1986), ps. 101-114 
_____"De l'arbitrarietat noucentista, encara", Revista de Catalunya, núm. 20 (juny 
1988), ps. 53-67 
_____ "El Noucentisme o el rellotge de cucut", Revista de Catalunya, núm. 51 (abril 
1991), ps. 125-132 
_____"Apunt sobre Noucentisme i traducció", Els Marges, núm. 50 (juny 1994), ps. 92-
96 
_____ "Paradoxes inconfessades d'un moviment" [el noucentista], Avui (6-IV-1995) 
_____ "Constants històriques de l'antinoucentisme", L'Avenç, núm. 194 (juliol- agost 
1995), ps. 52-55 
_____ "Sinopsi de l'antinoucentisme històric", Llengua & Literatura, núm. 7 (1996), ps. 
105-127 
_____ "Usos del Noucentisme", Els Marges, núm. 58 (set. 1997), ps. 73-92 
_____ "El Noucentisme: balanç finisecular d'un moviment primisecular", Journal of 
Hispanic Research, vol. 4 (1995-1996), núms. 1 i 2, ps. 211-227  
_____ articles corresponents sobre "Noucentisme", "Eugeni d'Ors", "La Ben Plantada", 
"Pompeu Fabra" i "Diccionari General de la Llengua Catalana" per al Nou Diccionari 
de Literatura Catalana (Barcelona: Edicions 62, 2000) 
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_____"Definició (territorial) de Noucentisme", Revista del Centre de Lectura, setena 
època, núm. 2 (1r trimestre de 2002), p. 10 [es tracta d'un resum sintètic, a tall d'anticip, 
de l'article referenciat a continuació] 
_____ "Definició territorial del Noucentisme", dins El Noucentisme a Reus. Ideologia i 
Literatura (Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2002), ps. 25-43 
_____ "La mediterraneïtat noucentista: plasmació estètica i coartada ètica", dins La 
literatura i l'art en el seu context social (Barcelona: PAM, 2003), ps. 43-62 
_____"Us ideològic del concepte de "classicisme" durant el Noucentisme", dins Polis i 
Nació. Política i literatura (1900-1939, annexos 2 d'Itaca. Quaderns Catalans de 
Cultura Clàssica 2003, ps. 9-32 
_____ "Contestacions al classicisme", dins Polis i Nació. Política i literatura (1900-
1939, annexos 2 d'Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 2003, ps. 255-272 
______”Verdaguer vist pels noucentistes: entre la ruptura generacional i la canonització 
institucional”, Anuari Verdaguer 2002 (Vic: Eumo, 2003), ps. 115-141 
______ “Un referent immediat assumible: Ruyra vist pels noucentistes”, dins Primer 
Simposi Joaquim Ruyra, edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer (Girona: Galerada, 
2004), ps. 317-347 
______ "Llengua i literatura en el tombant de 1906", L'Avenç, núm. 309 (gener 2006), 
ps. 24-27 
_______ “(Con)textos d’un text: el del primer Congrés de la Llengua”, dins El Primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Reflexos i projeccions, a cura de Maria 
Pilar Perea i de Germà Colon (Barcelona i Castelló de la Plana: PPU, 2006), ps. 25-63 
_______ “El meu Don Joan Maragall (contrapunts a Maragall en clau noucentista)”, 
dins Glòria Casals i Meritxell Talavera (coords.), Maragall: textos i contextos. I 
Congrés Internacional Joan Maragall (Bellaterra: UAB, Servei de Publicacions, 2012), 
p. 319-335 
_______  “La Mancomunitat, entre el valor del referent i la il·lusió del miratge”, Revista 
de Catalunya, núm. extraordinari, 2014 / 1, p. 230-244  
 
[ a afegir-hi títol exacte text intervenció a Girona (nov. 2013) i a Sitges (des. 2014) i a St 
Andrews (des. 2015)]   
 
                             
 
- Articles sobre Eugeni d'Ors:  
           
_____ "Un discurs d'Eugeni d'Ors" [amb reproducció del discurs pronunciat a Reus el 
juny del 1939 per l'aleshores "Jefe del Servicio Nacional de Bellas Artes"], Els Marges, 
núms. 22-23 (maig-setembre 1981), ps. 109-113 
_____ "El periodisme categòric del Glosari", Avui (27-IX-1981) 
_____ "Carles Riba entre Eugeni d'Ors i Pompeu Fabra", dins Actes del Simposi Carles 
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Riba (Montserrat 1986), ps. 175-191 [text parcial de la comunicació al Simposi] 
_____ "Eugeni d'Ors: verbalitzador del Noucentisme", dins El Noucentisme (Montserrat 
1987), ps. 59-77 
_____ "Al voltant de l'edició de l'obra catalana d'Eugeni d'Ors", Serra d'Or (febrer 
1988), ps. 56-58 
_____ "Eugeni d'Ors. Reflexió entorn de l'obra del polèmic Xènius", El País (8-XII-
1988) 
_____ "Per què Xènius va dir el mateix que Eugenio D'Ors", 1616. Anuario de la 
SELGYC, Vols. VI-VII (1988-1989), ps. 125-130 
_____ Text de la fitxa dels dos dibuixos fets d'Eugeni d'Ors propietat de l'Arxiu Raimon 
Casellas, dins La col·lecció Raimon Casellas (Barcelona: Museu Nacional d'Art de 
Catalunya, 1992), ps. 236-237 
_____ "Eugeni d'Ors: de l'estètica ciutadana a l'ètica civilista", dins Noucentisme i Ciutat 
(Barcelona: Centre de Cultura contemporània de Barcelona i Electa, 1994), ps. 45-51 
_____ "Visió noucentista del Cubisme segons Ors", dins Els anys vint en els Països 
Catalans (Noucentisme / Avantguarda), Actes del Primer Col·loqui Internacional de 
l'Associació Francesa de Catalanística (Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997), 
ps. 33-63 
_____ "Eugeni d'Ors", capítol corresponent dins l'obra conjunta Literatura catalana 
contemporània, a cura de Glòria Bordons i Jaume Subirana (Barcelona: Proa, 1999), ps. 
115-119  
_______ “Eugeni d’Ors i el Noucentisme”, dins l’obra conjunta Eugeni d’Ors. Llums i 
ombres. Cicle de conferències en el cinquantenari de la seva mort (1954-2004), (Valls: 
Cossetània, 2006), ps. 9-23 
_________ “Ors com a inventor de tradicions”, dins Josep-Maria Terricabras (ed.), El 
pensament d'Eugeni d'Ors (Girona, Publicacions de la Càtedra Ferrater Mora, 2010), p. 
25-52  
___________“Ors: set d’autoritat, cost de dictadura” , dins La cara fosca de la cultura 
catalana, Jordi Larios (ed.) (Palma: Lleonard Muntaner, 2013), p. 41-74 
________ “Ors i el seu cogito: omnis ethica cum aesthetica”, dins Eugeni d’Ors. 
Potència i resistència. Edició a cura de Xavier Pla (Barcelona: Institució de les Lletres 
Catalanes, 2015), p. 99-105. 
________ “Identitat i estructura: les dones altres de La Ben Plantada”, Conferència al 
25è Col·loqui Germano-català (Universitat de Bamberg, 23.IX.2016)  
 
 
 
- Articles sobre Rovira i Virgili: 
 
_____ "Rovira i Virgili, editorialista de La Publicitat", Revista de Catalunya, núm. 81 
(gener 1994), ps. 91-99 



 15111

_____"De la indefugible vigència, encara, de Rovira i Virgili", Revista de Catalunya, 
núm. 97 (juny 1995), ps. 104-107 
_____ Edició de les seves Conferències al Centre de Lectura de Reus (Reus 1996) 
----- "Ara ha fet seixanta anys" [apunt sobre Els darrers dies de la Catalunya 
republicana], Revista del Centre de Lectura (juny de 1999), p. 9 
_____ "Rovira i Virgili, entre Modernisme i Noucentisme", Revista de Catalunya, núm. 
144 (oct. 1999), ps. 106-114 
_____ "S'és tal o qual segons sigui qui en diu", dins Xavier Ferré (ed.), Album Antoni 
Rovira i Virgili (Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2000), ps. 13-15 
 
 
 
 - Articles de crítica sociolingüística: 
 
 _____ "La Renaixença o l'inici d'una singular paradoxa", Ressò de Ponent, núm. 57 
(gener 1988). p. 28 
_____ "Normalització del català: balanç insuficient", Serra d'Or (maig 1988), ps. 42-43 
_____ "Puix parla català, vejam com l'escriu", Circular, núms. 16-17 (juny-desembre 
1988), p. 13 
_____ "Tres quarts de segle de les Normes ortogràfiques", Escola Catalana, any XXIII, 
núm. 253 (desembre 1988), ps. 3-6 
_____ "Réalité sociolinguistique et pratique littéraire", Revue des langues romanes, 
tome XCIII, année 1989, núm. 1, ps. 75-84 [traduc. francesa del text de la conferència a 
les Primeres Jornades de llengua i lit. cat. a Lleida] 
_____ "Un manifest que es va quedar curt", La Vanguardia (28-III-1989) [sobre el desè 
aniversari del "manifest" d'Els Marges] 
_____ "Un foc d'encenalls més", Serra d'Or (maig 1989), ps. 17-18 [deu anys després 
del "manifest" d'Els Marges] 
_____ "Notícia d'un Diccionari manuscrit català-francès del 1718", dins Actes del vuitè 
Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Montserrat 1989), vol. II, ps. 
109-120 
_____ "De l'obsequiositat dels catalans", Lletra de canvi, núm. 26 [febrer] 1990, ps. 16-
19 
_____ "L'autoodi en la literatura catalana", dins Cinquenes Jornades. El nacionalisme 
català la fi del segle XX. Solsona, 1991 (Barcelona, Edicions de la Revista de Catalunya, 
1991), ps. 29-47 
_____ "Normalitat lingüística i autoritat acadèmica", dins Jornades de la Secció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Lleida (1 i 2 de juny de 1991), Barcelona-
Lleida 1992, ps. 45-50 
_____"Tres olimpíades després (o allò que va d'un ''manifest'' a un ''pamflet'')", Els 
Marges, núm. 46 (juliol 1992), ps. 3- 17 
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_____ "ABCïna? No, gràcies", Revista del Centre de Lectura de Reus, núm. 2, sisena 
època, (nov. 1993) 
_____ "Debats sobre la llengua del 1968 ençà", Seguem, núm. 32 (febrer 1994), ps. 15-
21  
_____ "Llengua i literatura dins el fenomen nacional", dins el vol. conjunt Sobre el 
nacionalisme (Lleida: Institut d'Estudis Ilerdencs, 1994), ps. 43-61 
_____ "Itxurak Gordetzeko Legea" [Una llei d'aparador: la de normalització lingüística 
de Catalunya], Jakin (juny 1994), ps. 23-35 
_____ "Actualitat d'una no actualització", El Temps, núm. 545 (28-XI-1994) 
_____ "Canvis polítics i canvis lingüístics", Revista de Catalunya, núm. 99 (setembre 
1995), ps. 3-6 
_____"Integrar socialment és discriminar lingüísticament", Revista del Centre de 
Lectura de Reus, sisena època, núm. 24 (març 1996), ps. 7-8 
_____ "Contestació a un polític doblat de sociolingüista", Revista de Catalunya, núm. 
112 (novembre 1996), ps. 41-51 
_____ "Carta oberta a Escola Catalana", Escola Catalana, núm. 340 (maig 1997), ps. 
23-24 
_____ "Normalització lingüística de l'espanyol a Catalunya", Escola Catalana, núm. 
342 (juliol 1997), ps. 19-20 
_____ "Catalan: the Historical and Social Background of a Romance Language", 
Chapman. Scotland's Quality Literary Magazine, núm. 88 (1997), ps. 19-26 
_____ "Tres dècades després del primer Any Fabra", Revista de Catalunya, núm. 130 
(juny 1998), ps. 3-6 
_____ "Vint anys després [de l'aprovació de l'Estatut]: la llengua", Presència, núm. 1438 
(12-IX-1999), ps. 11-12 
_____ "El segle en què els catalans van aprendre tots una altra llengua", Arnica, núm. 44 
(març 2000), ps. 72-73 
_____"Modernitat i llengua", Arnica, núm. 45 (juny 2000), ps. 80-81 
_____ "A les talúries han acabat acceptant-la", Arnica, núm. 46 (setembre 2000), ps. 72-
74 
_____"Contradiccions politicolingüístiques d'un filòsof", Arnica, núm. 47 (desembre 
2000), ps. 94-95 
_____ "Glotofàgia i glossofília en el discurs lingüístic espanyol d'avui", Faig, núms. 41-
42 (hivern 2001-primavera 2002), ps. 9-14 
_____ "Substitució subtil", dins  M. Carme Junyent i Virginia Unamuno (eds.) El 
català: mirades al futur (Ediciones Universitarias de Barcelona - Octaedro, 2002), ps. 
22-29 
____ “Ment pensant en un cos que poc batega?”, L’Espill, núm. 15 (2003), p. 77-83 
___ "L'autoodi: enfocament sociolingüístic", dins Autoestima i Països Catalans 
(Barcelona: La Busca edicions, 2003), ps. 55-66 
______ "Dues fites sempre abastables: la muntanya i la llengua", Muntanya, núm. 853 
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(juny 2004), ps. 91-94 
_____ “Apunt sobre ortografia i ortografistes”, Lo Floc. Revista del Centre  d’ Estudis 
Arnau de Palomar, núm. 206 (octubre-desembre 2013), p. 22-25 
______ “Present i futur de la llengua catalana”, Lletres, núm. 65 (tardor 2014), p. 12-15 
_______ “Posant-hi el coll, ara com sempre”,  Memòria de la 45ena renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana (Montserrat, 23.II.2014), p. 56-63 
_______  “Dimensió política de l’ortografia”,  dins XX Jornades de literatura 
excursionista. Curs d’Història de l’Excursionisme català. Ramon Amigó Anglès. 
Excursionime i cultura (Barcelona: Unió Excursionista de Catalunya, 2014), p. 165-185.  
________   “La llengua del país: d’un passat cert a un futur incert”, Divèrsia, núm. 7 
(juny 2015), p. 180-196. 
 
 
- Articles i estudis de temàtica diversa 
 
I) Lectures d'obres i d'autors catalans: 
 
_____ "Homenatge a Foix en clau d'asteisme", Revista de Catalunya, núm. 80 
(desembre 1993), ps. 103-111 [text de l'acte d'homenatge a "La generació del 1893: Joan 
Miró, J.V. Foix, Carles Riba i Carles Salvador", dins el marc de la XXV Universitat 
Catalana d'Estiu (Prada de Conflent, 19-VIII-1993), veg. supra] 
_____ "Postguerra en clau metonímica" [lectura en paral·lel d'El camí dels morts de 
Xavier Amorós i de Vagó de tercera de Josep Vallverdú], Revista de Catalunya, núm. 
113 (desembre 1996), ps. 85-96 
_____ "Sobre El Misantrop de Llorenç Villalonga", dins Llorenç Villalonga. Camins 
creuats IV. Homenatge a Víctor Siurana (Lleida: Universitat de Lleida & Pagès editors, 
1997), ps. 33-50 
_____ "El país martipolià en temps de llarga nit", dins Actes del Col·loqui Miquel Martí 
i Pol. 1948 cinquanta anys de poesia 1998 (Vic: Eumo, 2000), ps. 217-239 
_____ "Fabra, entre la contestació i la institucionalització", dins Actes del Simposi 
Pompeu Fabra (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000), ps. 31-57 
_____ "Ficada de dit a la nafra: l'obra de Ferran Sáez Mateu", Revista de Catalunya, 
núm. 159 (febrer 2001), ps. 89-98 
_____ "Narrativització de formes simples: l'obra de Jesús Moncada", dins Memòria 
Escriptura Història. Homenatge a Joaquim Molas (Barcelona: Publicacions de la 
Universitat de Barcelona, 2002), ps. 759-780 
______ "La prosa bonhomiosa de Xavier Amorós: de l'anècdota ciutadana a la categoria 
cívica", introducció al segon volum d'Obra Completa de Xavier Amorós, Tal dia farà un 
any (Reus: Ajuntament de Reus, 2005), ps. 13-36 
_______ “Benvingut Oliver, lector de Cristòfor Despuig”, dins El (re)descobriment de 
l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran (Barcelona: PAM i UB, 2007), 
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ps. 337-356  
______ “Amics de paraules, amics d’Estellés”, dins Opera estellesiana. Per a un edició 
crítica de Vicent Andrés Estellés, a cura de Vicent Salvador, Adolf Piquer, Daniel P. 
Grau (Alacant: Institut Interuniversirtari de Filologia Valenciana, 2010), p. 11-19 
_______ “Clàssics i Maria-Mercè Marçal”, dins Aula Carles Riba, Clàssics en Maria 
Àngels Anglada i Maria-Mercè Marçal (Barcelona: Publicacions i Edicions de la UB: 
2011), p. 133-149 
_______ “Fabra x Fabra o l’autobiografisme induït”, dins Autobiografies, memòries, 
autoficcions. Actes del VI Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica 
(Universitat d’Alacant, novembre de 2010), (Catarroja: Editorial Afers, 2011), p. 73-87 
_______  “Alcover i Fabra: les afinitats discrepants”, dins Actes inaugurals del 
centenari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (1911-2011) 
(Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2011), p. 37-43 
______  “No fets per a un destí bestial: Fabra i Riba”, dins Actes del III Simposi Carles 
Riba (Institut d’Estudis Catalans i Aula Carles Riba de la UB, novembre-desembre de 
2009) (Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012), p. 321-348 
_______ “Un somni de Manuel de Montoliu” (en col·laboració amb Víctor Martínez-
Gil), Els Marges (hivern 2012), núm. 96, p. 89-96 
________  “Pompeu Fabra i les Normes”, dins A l’entorn de les Normes de Castelló. 
Ambient, context cultural i repercussions, Germà Colon Domènech i Lluís Gimeno Betí 
(Universitat Jaume I: Castelló de la Plana, 2013), p. 149-162 
________  “L’activisme conferenciant de Fabra”, dins Pompeu Fabra. 10 aspectes de 
l’home i l’obra (Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2013), p. 269-293 
______ “Gabriel Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat”, en 
col·laboració amb Fina Masdéu, dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (Barcelona: IEC, 
2013), p. 105-115 
______ “Fabra, el naturalisme previ a l’arbitrarietat”, dins De realisme. Aproximacions i 
testimonis, a cura de Josep M. Domingo i Anna Llovera (Lleida: Punctum, 2013), p. 
105-117  
 
 
 
II) Lectura d'obres i d'autors estrangers: 
 
----- "De com Karl Marx comença de llegir Friedrich Hölderlin", [amb traducció 
d'alguns fragments d'Hipèrion], Quaderns Crema, núm. 2 (novembre 1979), ps. 33-57 
----- "Cioran o l'antimodernitat",  [amb traducció d'alguns aforismes de De 
l'inconvénient d'être né i d'Ebauches de vertige], Quaderns Crema, núm. 5 (setembre 
1981), ps. 15-44  
----- "L'univers obsessiu de Thomas Bernhard", El País (23-IV-1985) 
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----- Franz Kafka (Manresa: Faig Cultura, 1993), Col. Quaderns Faig, núm. 2, 27 ps. 
 
 
 
III) Lectures de gèneres, de moviments i de recepcions: 
 
_____"Sobre memòries i dietaris: intent de caracterització d'un gènere", Els Marges, 
núm. 1 (maig 1974), ps. 114-118 _____ "Consideració amb premi sobre l'assaig", Els 
Marges, núm. 3 (gener 1975), ps. 115-120                                     
_____"El Modernisme o l'excepció com a norma", dins Literatura Catalana - Literatura 
Universal: quatre reflexions (Barcelona, Departament d'Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya, 1991), ps. 19-37                           
_____ "Les literatures del canvi de segle (XIX-XX)", dins Reus i el Modernisme (Reus: 
Edicions del Centre de Lectura de Reus, 2001), ps. 13-25 
______ “Recepció de Nausica en la literatura catalana”, dins l’obra conjunta Mites 
clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània, publicada per l’Aula Carles 
Riba (Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona 2007), ps. 83-105 
 
 
 
IV) De re traductòria: 
 
----- "Sobre la gosadia de les traduccions", El Món (8-VII-1983) 
_____"Entorn de la llengua de les traduccions", Els Marges, núm. 45 (gener 1992), ps. 
107-110 
_____ "Postil·les a un debat incipient" [sobre la llengua de les traduccions], El Pou de 
Lletres, núm. 5 (primavera 1997), p. 47 
______ “Tot traduint de l’alemany”, Anuari TRILCAT, núm. 4 (2014), p. 25-42 
 
 
 
 
 
V) De re bibliotecària: 
 
_____ "De política bibliotecària", Revista del Centre de Lectura, quarta època, núms. 
286-287 (Reus, set.- oct. 1976), ps. 3-12   
______ "Un mecenatge ponderat" [el d'Antoni Pedrol Rius], Revista del Centre de 
Lectura, cinquena època, núm. 47 (novembre 1992), p. 4 
_____"Una fita que és també un llindar" [amb motiu d'haver atès la Biblioteca del 
Centre de Lectura de Reus el seu exemplar catalogat núm. 100.000], Revista del Centre 
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de Lectura de Reus, núm. 9, sisena època (juny 1994) 
_____ "Anys d'inflexió a la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus", Revista del 
Centre de Lectura de Reus, sisena època, núm. 47 (nov. 1998), p. 4 
_____ "Els grans dividends de la Biblioteca del Centre de Lectura de Reus", Revista del 
Centre de Lectura de Reus, setena època, núm. 5 (4rt trimestre de 2002), p. 10 
 
 
 
VI) Lletres de batalla: 
 
_____ "Contra una cultura de plany i gemec", Quaderns Crema, núm. 3 (maig 1980), 
ps. 65-72        
_____ "No a la contra, sinó altrament", Els Marges, núm. 49 (març 1994), ps. 93-94 
_____ (en col·laboració amb Marina Gustà i sota el pseudònim conjunt de J. Rost i 
Casademunt), "En Pla hi va sense abric i en Puig tot despullat" [ressenya de Valentí 
Puig, L'home de l'abric (Destino 1998)], Els Marges, núm. 61 (setem 1998), ps. 69-80 
_____ (en col·laboració amb Marina Gustà i sota el pseudònim conjunt de J.M. 
Margenés), "El crèdit de la desliteratura" [ressenya de Xavier Bru de Sala, El descrèdit 
de la literatura (Quaderns Crema 1999)], Els Marges, num. 64 (setem. 1999), ps. 95-99 
 
 
 
 
VII) Assagística vària: 
 
  _____ "Qüestió de límits", Revista del Centre de Lectura, quarta època, núms. 299-308 
(Reus, oct. 1977 - juliol 1978), ps. 44-52    _____ "Del professor universitari 
passavolant", La Mañana (9-XII-1987) 
_____ "Aportació a un florilegi", dins miscel·lània Quaderns Crema deu anys 
(Barcelona 1989), ps. 117-134 
----- "Carpe litteraturam", Diari de Barcelona (26-V-1990) 
----- "De la docència com a interpretació", Diari de Barcelona (28-VII-1990) 
_____ "Del filòleg com a cambrer", El País (23-IV-1991) 
_____ "Capitalitat versus Perifèria", Faig, núm. 32 (estiu de 1991), ps. 35-38 
_____ "Barcelona, ciutat metonímica", Circulart, núm. 26-27 (desembre 1991 - març 
1992), ps. 8-9 
_____ "Europa com a miratge", ...idees, suplement de cultures núm. 56, dins Regió 7 
(22-III-1992), p. 6 
_____"Ars conversandi (En record de Víctor Siurana", dins Homenatge a Víctor 
Siurana (Lleida: La Paeria, 1995), ps. 211-217 
_____ "Cara i creu de l'aniversarisme en la literatura catalana", Revista de Catalunya, 
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núm. 124 (desembre 1997), ps. 7-15 
_____ "[servituds i grandesa de] Les revistes culturals", El Pou de Lletres, núm. 8 
(hivern 1998), ps. 6-7 
_____ "Teòfils impenitents", Serra d'Or, núm. 487-488 (juliol-agost 2000), p. 45 
_____ "Entre la ``pinícula'' i el ``flim'', Serra d'Or, núm. 489 (setembre 2000), p. 23 
_____ "Fe perquè no calgui", Serra d'Or, núm. 490 (octubre 2000), p. 32 
_____"Gènere primparat", Serra d'Or, núm. 491 (novembre 2000), p. 29  
_____ "Globalización interferida", La Vanguardia (12-XI-2000) 
_____ "Llibertat d'alienació", Serra d'Or, núm. 492 (desembre 2000), p. 25 
_____ "Literatura i llocs", dins 125 anys d'ensenyament secundari als Instituts de Reus 
(Ajuntament de Reus i Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
2001), ps. 57-71 
______ "La literatura no és matèria, sinó energia: sobre el (des)prestigi de la literatura 
avui dia", dins El (des)crèdit de la cultura (Vilanova i la Geltrú: El Cep i la Nansa, 
2005), ps. 75-83 
_______ “Importància de la literatura per a la llengua”, dins Literatura i ensenyament, a 
cura de Joan Ramon Veny i Jordi Malé (Lleida: Aula Màrius Torres, 2007), ps. 11-39 
_______ “Dinàmiques de la interposició en el pas del particular a l’universal (i 
viceversa)”, dins Fronteres entre l’universal i el particular en la literatura catalana, a 
cura de Jordi Jané i Lligé i Johannes Kabatek (Aquisgrà: Shaker Verlag, 2007), ps. 143-
165 
_______ “Per un independentisme irònic”, dins ¿Per què volem un Estat propi? 
Seixanta intel·lectuals parlen de la independència de Catalunya (Lleida: Pagès editors, 
2012)  
_______ “Carta a un (hipotètic) filòleg més incipient que no insipient”, Els Marges, 
núm. 100 (primavera 2013), ps. 152-159 
 
 
 
 
 
- Recull en llibre d'articles periodístics: 
 
_____ dins el llibre conjunt D'un temps, d'un país. Setze visions sobre la Catalunya del 
noranta-dos, (Barcelona: Revista de Catalunya, 1993). 
 
 
  
 
                                                                                                                   
Col·laboracions en obres conjuntes: 
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 _____ Articles "Assaig literari", "Noucentisme", "Eugeni d'Ors", "Alexandre Plana", 
"Maurici Serrahima", dins Ictíneu. Diccionari de les ciències de la societat als Països 
Catalans (segles XVIII-XX) (Barcelona 1979) 

_____ "La literatura catalana del segle XVI. El Renaixement", dins la Història de la 
literatura catalana d'Edicions 62 i Orbis: fascicle núm. 38 més el vol. corresponent, 
amb una antologia de Teatre, prosa i poesia del s. XVI (Barcelona 1985) 
_____ "El Noucentisme", dins la Història de la literatura catalana d'Edicions 62 i 
Orbis: fascicle núm. 64 més el volum corresponent, amb una reedició de La Ben 
Plantada i una selecció del Glosari d'Eugeni d'Ors (Barcelona 1985) 
_____ "El Noucentisme" i "Eugeni d'Ors", dins la Història de la literatura catalana 
dirigida per Joaquim Molas: caps. I i II del vol. 9 (Barcelona 1987), ps. 9-72 i 73-98, 
respectivament 
_____ Articles "Noucentisme" i "Eugeni d'Ors", dins l'enciclopèdia Gran Larousse 
Català (Barcelona: Edicions 62) 
_____ Articles sobre "Noucentisme", "Eugeni d'Ors", "Glosari", "La Ben Plantada", 
"Pompeu Fabra", "Diccionari General de la Llengua Catalana", dins Nou Diccionari de 
Literatura Catalana (Barcelona: Edicions 62, 2000) 
_____ Articles sobre "Els Marges" i sobre "Lingüística catalana" a Diccionari 
d'Històriografia catalana  sota la direcció d'Antoni Simon i Tarrés (Barcelona: 
Enciclopèdia Catalana, 2003) 
_______ Article sobre “Eugeni d’Ors i Rovira”, dins l’obra conjunta Catalunya durant 
el franquisme. Diccionari, publicat pel Centre d’Estudis sobre les Èpoques Franquista i 
Democràtica  (Vic: Eumo, 2006), p. 296 
_______ Article sobre “Pompeu Fabra i Poch”, dins 100 figures que fan nació 
(Barcelona: Barcanova, 2009), p. 82-83 
 
 
 
- Llibres: 
  _____ conjuntament amb Xavier Lamuela, Teoria de la llengua literària segons Fabra 
(Barcelona, Quaderns Crema, 1984) [obra guardonada amb el Premi de la Crítica "Serra 
d'Or", amb el Premi a la investigació en lingüística de la Generalitat de Catalunya, amb 
el Premi "Sanchis Guarner" a la unitat de la llengua, tots ells en la convocatòria 
corresponent al 1985] 
_____ Llengua i discriminació (Barcelona, Curial, 1996) [obra guardonada amb el 
Premi d'Assaig Carles Rahola en la seva setzena edició, corresponent al 1995] 
 
 
 - Edicions: 
  _____ conjuntament amb Xavier Lamuela, "Nou cartes de Pompeu Fabra", Els 
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Marges, núm. 9 (gener 1977), ps. 69-83 
_____ Eugeni d'Ors, Glosari (selecció), col. les Millors Obres de la Literatura Catalana 
(Barcelona 1982) 
_____Eugeni d'Ors, La Vall de Josafat, edició crítica i estudi (Barcelona 1987) 
_____ Eugeni d'Ors, Glosari 1915, edició crítica i presentació (Barcelona 1990) 
_____ Eugeni d'Ors, Glosari 1917, edició crítica i presentació (Barcelona 1991) 
_____ Eugeni d'Ors, Glosari 1916, edició crítica i presentació (1992) 
_____ Eugeni d'Ors, Lletres a Tina, edició crítica i estudi (1993) 
_____ conjuntament amb Enric Bou, "Correspondència d'Eugeni d'Ors a Jaume Bofill i 
Mates (Guerau de Liost)", Els Marges, núm. 56 (octubre 1996), ps. 99-108 
______ Textos desconeguts de Fabra (Punctum & Grup de recerca en ecdòtica de la 
Universitat de Barcelona, 2005); reproduïts a Entorn i vigència de l’obra de Fabra. 
Actes del II Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Valls: 
Cossetània Edicions, 2007), p. 73-119 
______ “Notícia i tast de més textos desconeguts de Fabra”, Els Marges, núm. 84 
(hivern de 2008), ps. 87-96  
______ Anotació de fonts contemporànies de les Converses filològiques de Pompeu 
Fabra, vol. 7 de l’edició d’Obres completes (Barcelona: Proa, 2010) 
_______  Edició crítica de Textos i materials del volum 9 de les Obres completes de 
Pompeu Fabra (Barcelona: Proa, 2013) 
 
 
______  
 
 
 
Traduccions                                                          
 
- Narrativa: 
 
 _____ "El cicló" de Hermann Hesse, Els Marges, núm. 8 (setembre 1976), ps. 63-73 
_____ "Historietes inexemplars" de Thomas Bernhard, Els Marges, núm. 16 (maig 
1979), ps. 55-60 
_____ "Dos contes" de Kurt Schwitters, Els Marges, núms. 18-19 (gener-maig 1980), 
ps. 61-67 
_____ "A la colònia penitenciària" de Franz Kafka, Els Marges, núm. 20 (set. 1980), ps. 
49-66 
_____ Narracions completes de Franz Kafka (Barcelona 1982) [traduc. guardonada amb 
el Premi de la Crítica Serra d'Or, en la convocatòria corresponent al 1983] 
_____ Històries del senyor Keuner de Bertolt Brecht (selecció), dins Pirandello, Joyce, 
Brecht vistos per Vallespinosa, Mallafrè, Murgades (Reus 1985), ps. 117-152 
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_____ El nebot de Wittgenstein de Thomas Bernhard (Barcelona 1985) 
_____ L'imitador de veus de Thomas Bernhard (Barcelona 1985) 
_____ Maca és la joventut de Hermann Hesse (Barcelona 1986) 
_____ Holzfällen de Thomas Bernhard (fragment), `Artics, núm. 6 (des. 1986 - feb. 
1987), ps. 8-11 
_____ "Els dies lleugers i un vespre" capítol extret de la novel·la Liebe und Schulden de 
Johannes Muggenthaler, `Artics, núm. -1 (oct.-nov.-des. 1989), ps. 42-49 
_____ El factòtum de Moabit de Katja Lange-Müller, dins Literatura Berlinesa actual 
(Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 1998), ps. 32-35 
 
       
 
 - Novel·la: 
  
 _____ Anys d'aprenentatge de Wilhelm Meister de Johann Wolfgang von Goethe, col. 
les Millors Obres de la Literatura Universal (Barcelona 1985) 
_____ Avui m'hauria estimat més no trobar-me de Herta Müller, traducció de les 
primeres pàgines, publicada a Literatura Berlinesa actual (Barcelona: Institució de les 
Lletres Catalanes, 1998), ps. 38-46 
______ Els Borja  de Klabund, per encàrrec de l’Institut Internacional d’Estudis 
Borgians (València: 3i4, 2011) 
______ La Llei de Thomas Mann (Girona: Editorial Papers amb Accent, 2012) 
 
                                                                                                         
- Teatre: 
_____ Minetti. Un retrat de l'artista vell de Thomas Bernhard (Barcelona 1988) [traduc. 
guardonada amb un accèssit al Premi "Josep M. de Sagarra", en la convocatòria 
corresponent al 1988] 
______ El concili de l’amor d’Oskar Panizza (València: 3i4, 2008)  
 
 
- Poesia: 
 
_____ Fitons de tir al blanc de Valeri Scherstjanoi, traducció d'una quinzena de poemes, 
publicada a Literatura Berlinesa actual (Barcelona: Institució de les Lletres Catalanes, 
1998), ps. 62-74 
 
 
- Assaig: 
 
 _____ "La història de la literatura com a provocació a la teoria literària" de Hans Robert 
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Jauß, Els Marges, núm. 7 (juny 1976), ps. 13-34 
_____ "Revistes literàries de la RFA" de Johannes Hösle, Els Marges, núm. 15 (gener 
1979), ps. 109-112 
_____ "Allò tràgic i allò còmic en la història real" i "Extret de la Introducció a la crítica 
de l'economia política" de Karl Marx, Els Marges, núms. 27-28-29 (gen.-maig -set. 
1983), ps. 5-8 
_____ "Nosaltres, filòlegs" de Friedrich Nietzsche, ibid., ps. 9-15 
_____ "El poeta i el fantasieig" de Sigmund Freud, ibid., ps. 17-23 
_____ "L'ideal de l'home harmònic en l'estètica burgesa" de György Lukács, ibid., ps. 
25-34 
_____ "Full extra" de Theodor W. Adorno, ibid., ps. 135-138 
_____ "Estructura de la llengua i estructura de la societat" d'Émile Benveniste, ibid., ps. 
139-146 
_____ Carta de Manfred Bierwisch del 26-X-1970 a Gabriel Ferrater, dins id., Papers, 
cartes, paraules (Barcelona 1986), ps. 564-566 
_____ "L'obscè com a legítim element de l'obra d'art", cap. extret del llibre d'Edgar 
Mertner i Herbert Mainusch, Pornotopia. Das obszöne und die Pornographie in der 
literarischen Landschaft, `Artics, núm. -6 (primavera 1988), ps. 40-49 
_____ "Per a Barcelona" de Hans Jürgen Syberberg, Àrtics, núm. -2 (març-abril-maig 
1989), ps. 8-11 
_____ "Lletra requisitòria a la percaça d'un arxi-fabulador suspecte" de Fritz 
Vogelgsang (pròleg a la seva traduc. alemanya del Tirant lo Blanc, inèdit, per encàrrec 
de la Institució de les Lletres Catalanes) 
 
 
 
Literatura de creació 
 
______  “Aforística adiàfora”, dins Som per mirar (II). Estudis de literatura i crítica 
oferts a Carles Miralles. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona: 2014, 
p. 295-317
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2)ACTIVITAT DOCENT O PROFESSIONAL 
 
Activitat Docent 
                                                          - curs 1972-1973: professor de llengua catalana a la 
Institució Cultural del C.I.C.F. de Barcelona, sota la direcció de Joan Triadú 
                                                          - cursos 1974-1976: professor (P.N.N.) de llengua i 
literatura catalanes (matèries de primer cicle) a l'Estudi General de Lleida 
                                                          - curs 1975-1976: professor de reciclatge de català 
per a mestres a l'Escola Normal de Tarragona 
                                                          - del semestre d'hivern del 1976 al semestre d'estiu 
del 1980: lector d'espanyol i de català (wissenschaftlicher Mitarbeiter) a l'Institut für 
Romanistik de la Universitat de Ratisbona (Alemanya) 
                                                          - cursos 1980-1981 _ 1986-1987: professor 
(P.C.D.I.) de literatura catalana medieval i de literatura catalana moderna (primer cicle) i 
de literatura catalana contemporània (segon cicle) a l'Estudi General de Lleida 
                                                          - cursos 1987-1988 _ 1990-1991: professor 
(Associat) de literatura catalana moderna (primer cicle) i de literatura catalana 
contemporània (segon cicle) a l'Estudi General de Lleida  
 
- cursos 1991-1992 _ 1992-1993: professor titular interí d'Escola Universitària de 
literatura catalana contemporània (primer i segon cicle) a la Universitat de Barcelona 
 
- curs 1993-1994: professor titular interí de Facultat Universitària de literatura catalana 
contemporània (primer, segon i tercer cicle) a la Universitat de Barcelona 
 
- curs 1994-1995: ídem 
 
- des del 15 de març del 1995, professor titular de literatura catalana contemporània 
(segle XX) a la Universitat de Barcelona 
 
_ Gastprofessor a la Universitat de Münster (RFA) durant el semestre d'estiu de l'any 
2001 
 
_ des del 30 de maig del 2003, professor catedràtic de Filologia Catalana a la Universitat 
de Barcelona 
 
 
Activitats acadèmico-professionals                                  [un asterisc * indica que el text 
de la comunicació, ponència, curs o conferència ha estat publicat o es troba en curs 
d'edició] 
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- Encontres, Trobades: 
 
 
_____ I Encontre de Ciències Humanes i Socials dels Països Catalans (Perpinyà, 19/21-
III-1976). Comunicació: "Sobre la ideologia del Noucentisme" 
_____ Encuentro Eugenio d'Ors, dins els Cursos de verano de la Universidad 
Complutense (El Escorial, 1/2-VII-1991). Intervenció: "Un intelectual orgánico llamado 
Ors" 
_____ I Trobada de Departaments Universitaris de Català (València, 24/26-X-1991). 
Assistència com a representant de l'Estudi General de Lleida  
_____ VI Encontre d'escriptors (València, 27/30-X-1993). Ponència: "Els debats sobre 
la llengua en els últims 25 anys" * 
______ Encontre d’Escriptors 2007, en el marc dels 36 Premis Octubre (València, 25-
X-2007). Conferència: “El Modernisme: què i qui ho féu possible” 
______ I Trobada de Traductors Literaris (Reus: Centre de Lectura, 13.IV.2013). 
Conferència: “Tot traduint de l’alemany” 
______ II Trobada de Traductors Literaris (Reus: Centre de Lectura, 26.IV.2013). 
Conferència: “Traduint teatre de l’alemany” 
 
 
- Debats, taules rodones:  
 
 _____ Sobre la "llei del català", organitzat per l'Escola Universitària "Balmes" de 
mestres d'Osona (Vic, 27-IV-1983) 
_____ Sobre "El manifest d'Els Marges deu anys després", organitzat per la Secció de 
Lingüística de l'Ateneu Barcelonès (Barcelona, 16-III-1989) * 
_____ Sobre la "reforma de la llei de normalització lingüística a Catalunya", dins les 
Sessions de Dret lingüístic organitzades per l'Escola d'Administració Pública de 
Catalunya (Reus, 21-II-1991) 
_____ Sobre "El present i el futur de les revistes de pensament i d'erudició als Països 
Catalans", amb motiu de l'aparició del núm. 50 de la Revista de Catalunya (Barcelona, 
20-III-1991) *  
_____ Sobre la "situació sociolingüística a Catalunya, al País Valencià, a les Illes 
Balears i a la Franja de Ponent", dins les Sessions de Dret lingüístic organitzades per 
l'Escola d'Administració Pública de Catalunya (Lleida, 10-IV-1991) 
_____ Sobre "Gabriel Ferrater: mestratge i record", en l'homenatge amb motiu del vintè 
aniversari de la seva mort (Universitat Autònoma de Barcelona, 28-IV-1992) *  
_____ Sobre "Joan Fuster i la llengua", en l'homenatge a Joan Fuster organitzat pel Bloc 
d'Estudiants Independentistes (Universitat de Barcelona, 26-III-1993) * 
_____ Sobre "Hortensi Güell i el grup modernista de Reus", taula rodona organitzada 
per la Fundació "la Caixa" i pel Museu Salvador Vilaseca de Reus (Reus, 16-IV-1993) 
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_____ Sobre "J.V.Foix", en l'homenatge a "La generació del 1893: Joan Miró, J.V. Foix, 
Carles Riba i Carles Salvador", dins el marc de la XXV Universitat Catalana d'Estiu 
(Prada de Conflent, 19-VIII-1993) * 
_____ Sobre "Els drets lingüístics deu anys després", dins el marc de la XXV 
Universitat Catalana d'Estiu (Prada de Conflent, 19-VIII-1993)  
_____ Sobre "Passat, present i futur de la llengua catalana", dins el marc del debat 
Països Catalans: parlem-ne, organitzat pel BEI (Facultat d'Història de la Universitat de 
Barcelona, 12-IV-1994) 
_____ Sobre "La situació lingüística: una qüestió d'Estat", dins la Setmana Cultural Sant 
Jordi organitzada per la Facultat de Filologia de la UB (20-IV-1994) 
_____ Sobre "Noucentisme i traducció", dins el II Seminari sobre la traducció a 
Catalunya, organitzat per la Institució de les Lletres Catalanes, les Facultats de 
Traducció de la UAB i dels EUV i la Biblioteca-Museu Balaguer (Vilanova i la Geltrú, 
7-V-1994) *  
_____ Sobre "L'ús social del català. Com podem avançar?", dins el primer cicle de 
conferències col·loqui La nació a debat, organitzat per l'Associació per a les Noves 
Bases de Manresa (Barcelona, 29-V-1996) 
_____ Sobre "La llei de política lingüística", dins els VIII Tallers de Llengua i Literatura 
Catalanes a l'ensenyament secundari (Sant Cugat del Vallès, 14-III-1998) 
_____ Sobre "El paper de les institucions en el futur de la llengua catalana", organitzat 
pel Centre de Lectura de Reus i Òmnium Cultural del Baix Camp (Reus, 16-IV-1998) 
_____ Sobre "El futur d'Alemanya", amb motiu dels deu anys de la caiguda del Mur, 
organitzat per Òmnium Cultural i per l'IEI, Lleida (9-XI-1999) 
_____ Sobre "El (des)crèdit de la política", organitzat per l'IEI, Lleida (23-I-2002) 
_____ Sobre "Kafka", organitzat per la Facultat d'Humanitats de la Universitat Pompeu 
Fabra, Barcelona (7-IV-2003) 
______ Sobre "Escriptors i territori: el cas de la Franja", organitzat per l'Associació 
Cultural del Matarranya, Calaceit (19-IV-2003) 
_______ Sobre “Literatura: un lligam universal”, organitzat per la Fundació Privada 
Reddis (29-IX-2009) 
_____ Sobre “Josep Vallverdú. Passeig d’aniversari” (amb motiu dels seus noranta 
anys). Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs (16.I.2013) 
_____  Sobre “L’assaig i la literatura del jo: a propòsit dels 90 anys de Josep Vallverdú”. 
Girona, Teatre Municipal (26.IV. 2013) 
_____  Sobre “El català, la història i la Universitat”, Universitat de Barcelona, Aula 
Magna (20.X.2014) 
______  Sobre “La llengua en un nou Estat”, Universitat Catalana d’Estiu a Prada de 
Conflent (22.VIII.2016) 
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Presentacions: 
 
_____ Facsímil de la revista La Columna de Foc (Ajuntament de Reus, 14-IV-1989) 
_____ Novel·la de Vicenç Villatoro, Titànic (Centre de Lectura de Reus, 6-VI-1990) 
_____ Llibre de Ferran Jové i Hortoneda, Història i onomàstica de Riudecols i dels seus 
agregats, Les Irles i Les Voltes, editat pel Centre d'Estudis Comarcals "Josep Iglésies" 
de Reus (Casal Municipal de Riudecols, 9-II-1991) 
_____ Volum miscel·lani Recull Joan Antònio i Guàrdias (1890-1967), editat per 
l'Estació de Recerca Bibliogràfica i Documental Margalló del Balcó (Cambra Oficial de 
Comerç, Indústria i Navegació de Tarragona, 15-II-1991) 
_____ Llibre de Pere Anguera, Menjacapellans, conservadors i revolucionaris, editat 
pel Centre de Lectura de Reus (Reus, 16-IV-1991) 
_____ Actes del Vè centenari del Tirant lo Blanc (La Garriga del Vallès, 25-IV-1991) 
_____ Obra guanyadora i obra finalista del VIIIè Premi d'Assaig "Josep Vallverdú": 
Xavier Duran, Les cruïlles de la utopia, i Francesc Torralba, Punt d'inflexió. Lectura de 
Kierkegaard, respectivament (Paeria de Lleida, 18-V-1992) 
_____ Obra guanyadora del IXè Premi d'Assaig "Josep Vallverdú": Enric Bou, Papers 
privats (Paeria de Lleida, 15-I-1993) 
_____ Llibre de Pere Verdaguer, Entre llengua i literatura, publicat per Curial a les 
edicions de la Revista de Catalunya (Centre de Documentació i d'Animació de la 
Cultura Catalana, Perpinyà, 7-I-1994) 
_____ Llibre de Ramon Amigó, L'ensenyança de la llengua catalana, des de Reus, sota 
el franquisme, publicat per les Edicions del Centre de Lectura (Reus, 30-V-1994) 
_____ Obra guanyadora del Xè Premi d'Assaig "Josep Vallverdú": Xavier Lamuela, 
Estandardització i establiment de les llengües (Paeria de Lleida, 6-VI-1994) 
_____ Llibre Escriptura i combinatòria, recull de ponències de l'encontre celebrat a 
Reus sota el mateix nom l'octubre de 1991 i editat pel centre KRTU de la Conselleria de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya (Centre de Lectura de Reus, 6-VII-1994) 
_____ Llibre d'autors diversos sobre Josep Aladern (1868-1918). Vida i obra, publicat 
per les Edicions del Centre de Lectura i l'Institut d'Estudis Alcoverencs (Alcover, 2-XII-
1994) 
_____ Llibre de Jordi Ginebra, El grup modernista de Reus i la llengua catalana, 
publicat per l'Associació d'Estudis Reusencs (Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, 7-
III-1995) 
_____ Obra finalista de l'XIè Premi d'Assaig "Josep Vallverdú": Joan Manel Bueno, No 
vam néixer ahir. Diàlegs amb la filosofia occidental (Paeria de Lleida, 22-III-1995) 
_____ Presentació de Joaquim Molas com a escriptor del mes, a l'Ateneu Barcelonès 
(14-X-1996) i al Centre de Lectura de Reus (21-X-1996) 
_____ Presentació de Gerard Vergés com a escriptor del mes, al Centre de Lectura de 
Reus (11-III-1997) 
_____ Llibre de Pere Anguera, El català al segle XIX. De llengua del poble a llengua 
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nacional (Centre de Lectura de Reus, 27-XI-1997)  
_____ Llibre de Ramon Amigó, Siurana de Prades. La terra i la gent, publicat per 
Rafael Dalmau, editor (Ajuntament de Cornudella de Montsant, 5-IX-1998) 
_____ Presentació de Miquel Martí i Pol amb motiu de la seva Lliçó inaugural del curs 
acadèmic 1999-2000 al Centre de Lectura de Reus (18-XI-1999) 
_____ Presentació de Jesús Moncada al Centre de Lectura de Reus (18-V-2000) 
_____ Presentació de la traducció alemanya, sota el títol de Das Mallorca-Komplott, de 
la novel·la de Guillem Frontera La ruta dels cangurs (Dortmund, 19-VI-2001) 
______ Presentació de la revista L'Espill, de València (Reus, Centre de Lectura, 7-V-
2003)  
______ Llibre de Carles Castellanos, Reviure els dies. Records d'un temps silenciat, 
publicat per Pagès editors, de Lleida (Reus, Centre de Lectura, 20-V-2003) 
______ Llibre de diferents autors sobre Joan Ferraté. Jornada d'estudi i evocació, 
publicat per la Residència d'Investigadors - CSIC (Reus, Centre de Lectura, 3-V-2005) 
______ Llibre de Josep Mª Jaumà José Mª Valverde, lector de Joan Maragall, publicat 
per la Fundació Joan Maragall (Barcelona, Arxiu Joan Maragall, 1-XII-2005) 
______ Llibre de Jordi Manent Pompeu Fabra a l'exili, 1939-1948, publicat per Proa 
(Reus, Centre de Lectura, 17-I-2006) 
_______ Llibre de Ramon Amigó La Mussara, un vell afecte, publicat per Dalmau 
editor (Reus, Centre de Lectura, 19-X-2006) 
_______ Presentació, amb altres participants, del llibre Carrers de frontera. Passatges 
de la cultura alemanya a la cultura catalana. Volum I, editat per l’Institut Ramon Llull a 
cura d’Arnau Pons i Simona Skrabec (Barcelona, Ateneu Barcelonès, 22-XI-2007) 
_______ Llibre de Quim Gibert (et alii) Elogi de la transgressió. Identitat nacional i 
desraó d’Estat, publicat per La Busca edicions (Reus, Centre de Lectura, 25-I-2008) 
_______ Presentació, amb altres participants, del llibre The Architect of Modern 
Catalan. Pompeu Fabra (1868-1948), editat per John Benjamins Publishing Company 
(Barcelona, UPF, 20-I-2010) 
_______ Presentació de Les grans ciutats del món  (Reus, Edicions del Centre de 
Lectura: 2010) (Reus, Centre de Lectura, 22.IV.2010) 
_______ Presentació de Pep Solà, La bastida dels somnis. Vida i obra de Joan Vinyoli 
(Girona, CCG Edicions, 2010) (Reus, Centre de Lectura, 6-V-2010) 
_______ Presentació de John London, Contextos de Joan Brossa. L’acció, la paraula i 
la imatge (Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2010) (Barcelona, Llibreria 
Alibri, 24.II.2011) 
_______ Presentació de Llorenç Soldevila, Geografia literària. Comarques 
tarragonines i Terres de l’Ebre (Barcelona, Pòrtic: 2010) (Reus, Centre de Lectura, 
23.III.2011) 
________  Presentació de poemes de Joan Ferraté (amb motiu dels deu anys del seu 
decés), amb lectura a càrrec del col·lectiu En Veu Alta (Reus, Centre de Lectura, 
22.I.2013) 
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________  Presentació (conjunta amb altres participants) de Per què volem un Estat 
propi? (Lleida: Pagès editors, 2012) (Reus, Centre de Lectura, 24.I.2013) 
_________ Presentació (conjunta amb altres participants) de l’Epistolari de Pompeu 
Fabra, vol. 8 de les seves OC, a cura de Jordi Manent (Barcelona: Proa, 2012) 
(Barcelona, Òmnium Cultural, 30.I.2013) 
________  Presentació (conjunta amb altres participants) del volum 9 de les OC de 
Pompeu Fabra, a l’Institut d’Estudis Catalans, 30.V.2013 
________  Presentació (conjunta amb altres participants) del volum 9 de les OC de 
Pompeu Fabra, a la Universitat Rovira i Virgili, en el marc del IV Col·loqui sobre 
Pompeu Fabra, 19.XI.2013 
_________ Presentació del llibre de Xavier Ferré Trill sobre Ramon Amigó i Anglès, 
pedagog del territori (1925-2011) (PAM 2013), al Centre de Lectura de Reus 
(10.I.2014) 
_________ Presentació del llibre de Xavier Garcia, Homenots del Sud. Tercera Sèrie 
(Tarragona: Arola Editors, 2014) .    Centre de Lectura de Reus (9.V.2014)  
 
___ Presentació del llibre de Til Stegmann, Ambaixador de Catalunya a Alemanya 
(Lleida: Pagès editors, 2014). Centre de Lectura de Reus (19.III.2015) 
________ Presentació (conjunta amb altres participants) del monogràfic de la revista 
Divèrsia en el seu número 7 dedicat a la llengua, a l’Institut d’Estudis Catalans 
(9.VI.2015). 
________Presentació del llibre de Joan Ballester, A contracorrent. Des del record fins 
al present (Lleida: Pagès editors, 2015). Centre de Lectura de Reus (11.XII.2015). 
 
 
 
 
 
 
Inauguracions: 
 
_____ Curs acadèmic 1990-1991 a l'Institut d'Ensenyament Mitjà "Salvador Vilaseca" 
de Reus. Dissertació professoral sobre "Literatura i llocs" (Reus, 5-X-1990) 
_____ Curs acadèmic 1993-1994 al Centre de Formació Professional Reus-5. 
Dissertació professoral sobre "La influència dels mitjans de comunicació en la nostra 
societat" (Reus, 18-X-1993) 
_____ Curs acadèmic 1994-1995 a l'Institut d'Ensenyament Mitjà "Gaudí" de Reus. 
Dissertació professoral sobre "Què es pot entendre per literatura" (Reus, 30-IX-1994) 
_____ Lliçó inaugural del Curs de Doctorat en Filologia Catalana per la Universitat de 
Lleida, bienni 1996-1998, sobre "Traducció i consciència d'alteritat lingüística", 
Universitat de Lleida, 14-XI-1996 



 32333

______ Curs acadèmic 2003-2004 a l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran 
de Vilafranca del Penedès. Dissertació professoral sobre "Espriu: creador de mons i 
salvador de mots" (Vilafranca del Penedès, 9-X-2003) 
_______ “Dimensió política de l’ortografia”, inauguració del Màster Oficial 
Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua i Literatura Catalanes (UB, UAB, IEC), 
Universitat Autònoma de Barcelona (16.X.2013)  
________ Obertura de l’any Llull a Reus (Reux, Biblioteca Central Xavier Amorós, 
5.X.2016) 
 
 
 
- Tallers: 
                                                           
_____ Ier id. de llengua catalana, en el marc del segon Congrés Internacional de la 
Llengua Catalana (Barcelona, 11-IV-1986). Ponència: "Fabra i la llengua literària 
catalana" 
_____ III id. de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari, organitzats pel 
Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya (Sant Cugat del Vallès, 5/6-
V-1988). Ponència: "Normalització del català: resultats insuficients"  *  
_____ VI Tallers de llengua i literatura catalanes per a professors d'ensenyament 
secundari (Sant Cugat del Vallès, 11-III-1994). Participació en una taula rodona sobre 
"El repte de la catalanització total de l'ensenyament" 
_____ VII Tallers de llengua i literatura catalanes a l'ensenyament secundari (Sant Cugat 
del Vallès, 8-III-1996). Ponència: "Integrar socialment és discriminar lingüísticament" * 
 
 
- Jornades: 
 
_____ Katalanische Wochen Berlin 1978 (mesos de juny i juliol). Participació com a 
traductor i intèrpret 
_____ Primeres id. de treball entre traductors alemanys i catalans, dins els actes sobre 
"El llibre alemany: eina de diàleg cultural amb Catalunya" (Barcelona, 10/11-XI-1986) 
Participació en els debats i en el redactat de les conclusions      
_____ Primeres id. de planificació lingüística universitària (Alacant i Castelló de la 
Plana, 31-III i 3-IV-1987, respectivament). Conferència: "Català a la Universitat: per 
què i per a què?" 
_____ Primeres id. de normalització lingüística al Bages (Manresa, 18-XII-1987). 
Conferència: "El concepte de normalització" 
_____ Primeres id. de llengua i literatura catalanes (Lleida 28/30-IV-1988). 
Conferència: "Realitat sociolingüística i pràctica literària" * 
_____ Cinquenes id. sobre el nacionalisme català a la fi del segle XX. (Solsona, 22/24-
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II-1991). Comunicació: "L'autoodi en la literatura catalana"  *  
_____ Id. sobre l'estat actual i futur de la llengua als mitjans de comunicació (Bellaterra, 
Facultat de Ciències de la Informació, 2/3/11-III-1992). Participació en una taula rodona 
amb altres ponents 
_____ Participació com a traductor i moderador a les jornades sobre "Literatura 
Berlinesa actual. Berlín - Zona de trànsit. Reflexions des d'una ciutat en transformació", 
organitzades per la Institució de les Lletres Catalanes (Barcelona, 3 i 4-XI-1998) * 
_____ Participació a la "Jornada noucentista universitària" (5-II-1999), organitzada pel 
Sedec i pel Departament de Filologia Catalana de la UB, amb una conferència sobre "La 
Universitat i el Noucentisme" 
_____ Participació amb una comunicació sobre "Canvis culturals" a les Jornades sobre 
"Esperances i riscos del desenvolupament de les infraestructures: de la cultura a 
l'economia. El cas del Camp", organitzades per la Universitat Catalana d'Estiu, la 
Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament de Reus (Centre de Lectura de Reus, 6-V-
1999) 
_____ Participació a la "Jornada sobre Josep Mª de Sagarra" (3-II-2000), organitzada pel 
Sedec i pel Departament de Filologia Catalana de la UB, amb una conferència sobre 
"Retòrica pública i Vida privada de Josep Mª de Sagarra" 
_____ Participació a la jornada sobre "El català: mirades al futur. Usos i legislacions" 
(14-IV-2000), organitzada per la UB i el Ciemen, amb una exposició sobre "El futur del 
català: ahir i avui" *   
_____ Participació a les Jornades de Psicologia sobre "L'autoodi entre els 
catalanoparlants", organitzades pel 3r. Congrés de Cultura Catalana (Arenys de Mar, 27-
I-2001), amb una exposició sobre "L'autoodi: enfocament lingüístic" *   
______ Participació a la Jornada d'estudi i evocació dedicada a Joan Ferraté, organitzada 
per l'Aula Carles Riba i per la Residència d'Investigadors (Barcelona, 27-II-2004), amb 
una cloenda sobre "Joan Ferraté: l'intel·lecte a contracorrent de la tribu" * 
______ Participació a les Jornades sobre "Eugeni d'Ors, llums i ombres", organitzades 
per l'Institut d'Estudis Penedesencs amb motiu del cinquantenari de la seva mort 
(Vilafranca del Penedès, 12-XI-2004), amb una conferència sobre "Eugeni d'Ors i el 
Noucentisme" * 
______ Jornada sobre “Eugeni d’Ors i Vilanova i la Geltrú”, organitzada per l’Aula 
d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de la Comarca del Garraf (Vilanova i la 
Geltrú, 26-XI-2004) 
_______ Segona Jornada sobre Literatura i Ensenyament, organitzada per la Universitat 
de Lleida (8-III-2006), amb una conferència "Sobre la importància de la literatura per a 
la llengua comuna" i amb participació a la taula rodona sobre "Per què cal (o no) 
ensenyar literatura?" * 
______ Participació a la Jornada sobre “El primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (1906). Reflexos i Projeccions”, celebrada a l’Aula Magna de la Universitat de 
Barcelona el 18-X-2006, amb una conferència sobre “(Con)textos d’un text: el del 
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primer Congrés de la Llengua” * 
______ Participació a les Jornades Internacionals “Pensament i literatura en l’època del 
realisme”, celebrades a la Residència d’Investigadors del CSIC a Barcelona el 18-
19/XII/2007, amb una ponència sobre “Fabra, el naturalisme previ a l’arbitrarietat”  * 
_______ Participació a la 3ra Jornada de formació de coordinadors de llengua, 
interculturalitat i cohesió social, organitzada pel Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, amb una conferència sobre “Llengua i cohesió social” (Salou, 
13-II-2009) 
_____ Participació a la "Jornada sobre Vicent Andrés Estellés" (17-III-2009), 
organitzada pel Servei d'Immersió i Ús de la llengua del Departament d'Educació de la 
Generalitat de catalunya i pel Departament de Filologia Catalana de la UB, amb una 
conferència sobre "Amics de paraules, amics d'Estellés" 
_____ Participació a la II Jornada sobre “El fet nacional a l’Europa del segle XXI”, 
celebrada a l’Institut d’Estudis Ilerdencs (Lleida, 6-VI-2009), amb una conferència 
sobre “La salut de la llengua catalana i de la identitat”  
______ Participació a les Jornades sobre “Clàssiques: Maria Àngels Anglada i Maria-
Mercè Marçal”, organitzades per l’Aula Carles Riba (UB: 1.X.2010), amb una 
conferència sobre La petja clàssica en la Llengua abolida de Maria-Mercè Marçal 
______ Participació a la “Jornada sobre la Revista de Catalunya (1924-2010)”, en el 
marc d’una taula rodona sobre “Revistes culturals catalanes, avui”, com a representant 
d’Els Marges (UAB: 24.XI.2010) 
_______ Participació a la “Jornada Biblioteca i Patrimoni”, celebrada a la Biblioteca 
Central Xavier Amorós de Reus (24.III.2012), amb una conferència sobre “La 
Biblioteca del Centre de Lectura de Reus, una experiència de més de 150 anys de 
conservació i difusió del patrimoni bibliogràfic reusenc” 
________ Participació a la I Jornada sobre el Noucentisme, organitzada per la Fundació 
Rafael Masó, amb una conferència sobre “El Noucentisme: a l’anagogia per l’analogia”, 
Girona. 28.XI.2013 
________  Participació a la II Conferència del’Aula Joaquim Molas sobre “Les ciutats i 
l’espai intel·lectual. Catalunya (1914-1936)”, amb una conferència sobre “Panorama 
literari català. L’aportació comarcal”, Vilanova i la Geltrú 23.V.2014. 
_______ Participació a la Jornada sobre Eugeni d’Ors. Potència i resistència, celebrada 
a l’Institut d’Estudis Catalans el 28.V.2015. 
 
 
 
- Cursos impartits: 
 
_____ Primers cursos d'extensió universitària, dins el cicle "Grans corrents culturals a 
Catalunya des de mitjan s. XIX", organitzat per la Conselleria d'Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (Sabadell, 20-X, i Mataró 1-XII-1982, respectivament). Títol: 
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"La literatura del Noucentisme" 
_____ Curs de "Comentari de textos literaris catalans", en el marc de l'Escola d'hivern 
'87 organitzada pel Col·legi de Doctors i Llicenciats de Lleida (Lleida, 5/26-V-1987) 
_____ Cursos de Català per a adults, 1988-1989 (Lleida, 24-X-1988). Conferència 
inaugural: "75è aniversari de l'edició de les Normes ortogràfiques de Pompeu Fabra" * 
_____ "Una aproximació a la novel·la com a gènere literari", organitzat pel CIC 
(Terrassa, 16-II-1989). Conferència: "El castell de Franz Kafka" 
_____ Curs de formació cultural, en el marc de la XXIII Universitat Catalana d'Estiu 
(Prada, 15/18-VIII-1991). Títol: "Lectura sociolingüística de la literatura catalana" 
_____ Curs de formació cultural, en el marc de la XXIV Universitat Catalana d'Estiu 
(Prada, 15/18-VIII-1992). Títol: "Situació de la llengua tres olimpíades després" 
_____ Curs de formació cultural, en el marc de la XXVI Universitat Catalana d'Estiu 
(Prada, 18/21-VIII-1994). Títol: "Joan Salvat-Papasseit" 
_____ Curs sobre el Noucentisme (Reus, 2-II / 18-V-1995), organitzat per l'Institut de 
Ciències de l'Educació de la Universitat Rovira i Virgili) 
______  Curs Superior de Coneixement de Catalunya. Bloc “Llengua i Literatura”. 
Universitat Catalana d’Estiu. Barcelona: desembre de 2014  
 
 
 - Cicles: 
 
_____ "150 anys de la Renaixença", organitzat pel Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya (Reus, 19-V-1983). Conferència: "La Renaixença a Reus" 
_____ "Narradors del segle XX", organitzat per la revista Faig (Manresa, 11-V-1984). 
Conferència: "Franz Kafka"*  
_____ "El Noucentisme", organitzat pel CIC (Terrassa, 14-XI-1984). Conferència: 
"Eugeni d'Ors: verbalitzador del Noucentisme"* 
_____ "Catalanisme: història, política, cultura", organitzat per Xarxa cultural en 
col·laboració amb L'Avenç (Ateneu de Barcelona, 25-I-1985). Conferència: "El 
Noucentisme"  * 
_____ "El Noucentisme", organitzat per Xarxa cultural en col·laboració amb L'Avenç 
(Ateneu de Barcelona, 9-XII-1986). Conferència: "Les idees literàries del Noucentisme"  
_____ "Català light o català heavy?. Reflexions a l'entorn del català estàndard", 
organitzat per la Secció de Filologia del Centre d'Estudis de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer (Vilanova i la Geltrú, 5-III-1988). Conferència: "Per un estàndard català no 
subordinat" 
_____ "Lectures de COU", organitzat per l'ICE de la UB (Institut d'Ensenyament Mitjà 
"Joan Oró" de Lleida, 14-III-1989). "Lectura d'El cor quiet de Josep Carner" 
_____ "La música europea en el context cultural de les avantguardes plàstiques", 
organitzat per la Secció d'Història de l'Art de l'Estudi General de Lleida (Lleida, 15-I-
1990). Conferència: "L'expressionisme alemany fins a l'adveniment del nazisme" 
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_____ "El gust per la lectura 1990-91: literatura catalana-literatura universal, quatre 
reflexions", organitzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 
(Tarragona: 17-I; Mataró: 24-I; Lleida: 7-II; Tortosa: 14-II; Girona: 7-III; Barcelona: 11-
IV-1991). Conferència: "El Modernisme o l'excepció com a norma"  * 
_____ "La llengua catalana: present i futur", organitzat pel Centre Municipal de Cultura 
de Cervera (Cervera, 15-III-1991). Conferència: "La llengua, de qui depèn?"  
_____ "Traducció i literatura catalana: l'experiència dels traductors", organitzat per la 
Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona, 25-I-
1995). Conferència: "Exemples formals i aspectes funcionals en la traducció de 
l'alemany"  
_____ "El Noucentisme", organitzat pel Centre Cultural de la Caixa de Girona (Girona: 
2-V-1995). Conferència: "L'antinoucentisme"  * 
_____ "1r Cicle de poesia catalana contemporània", organitzat pel Bei i per l'Epac a la 
Universitat de Barcelona (12-III-1997). Conferència: "Gabriel Ferrater" 
_____ III Cicle de conferències "Llegir la literatura", organitzat per Òmnium Cultural de 
Mataró (Mataró: 21-X-1997). Conferència: "La metamorfosi de Franz Kafka" 
_____ "El gust per la lectura" 1997-1998, organitzat pel Departament d'Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya (Girona: 15-I; Sabadell: 22-I; Lleida: 29-I; Tortosa: 5-II; 
Tarragona: 12-II; Barcelona: 26-II; Mataró: 5-III-1998). Conferència: "Els fruits 
saborosos de Josep Carner" 
_____ Cicle sobre "La literatura catalana d'entreguerres en el seu context europeu i 
americà" (Universitat de Lleida: 19-V-1998). Conferència: "L'antinoucentisme en la 
Catalunya d'entreguerres" 
_____ Cicle en homenatge a Miquel Martí i Pol (Universitat de Lleida: 30-III-2000). 
Conferència: "El realisme històric en Miquel Martí i Pol" 
______ Cicle en el marc del correllengua 2004 organitzat per la Coordinadora 
d'Associacions per la Llengua Catalana (Terrassa: 21-X-2004). Xerrada: 
"Excursionisme, cultura i llengua" 
_______ Cicle sobre “Girona, entre el Modernisme i el Noucentisme”. Conferència: 
“Les incomoditats electives: relacions entre modernistes i noucentistes” (Girona: 30-V-
2007) 
______ Cicle amb motiu del “75è aniversari de les Normes de Castelló dins el Centenari 
de l’Institut d’Estudis Catalans”. Conferència: “Donar normes a qui no en té: cent anys 
de l’IEC” (Centre de Lectura de Reus: 11-XII-2007). 
_______ Cicle “Gosar poder” sobre la vida i l’obra de Gabriel Ferrater organitzat pel 
Centre de Lectura de Reus. Conferència: “El meu Gabriel Ferrater” (Centre de Lectura 
de Reus: 15.III.2012)   
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- Col·loquis: 
 
 _____ id. Internacional sobre la Renaixença (Barcelona, 18/22-XII-1984). 
Comunicació: "La Renaixença vista pel Noucentisme" * 
_____ IV Jahreskolloquium der Deutsch-Katalanische Gesellschaft (Ratisbona, 15/16-
VI-1986). Comunicació: "Probleme der Übersetzung aus dem Deutschen ins 
Katalanische" 
_____ VIIIè id. Internacional de llengua i literatura catalanes (Tolosa de Llenguadoc, 
12/17-IX-1988). Comunicació: "Notícia d'un Diccionari manuscrit català-francès del 
1718" * 
_____ id. Noucentisme i Ciutat (Barcelona, 11/12-III-1993). Comunicació: "Eugeni 
d'Ors: de l'estètica ciutadana a l'ètica civilista"  *  
_____ Literatura i món dels media. Recordant Gabriel Ferrater (Universitat Rovira i 
Virgili, 18-IV-1997). Conferència sobre "Gabriel Ferrater, a l'entrellum del record i de la 
crítica" *  
_____ Moderador en la sessió sobre "Societat, llengua i cultura" del 9è Col·loqui de la 
North American Catalan Society (Barcelona, 28-V-1998) 
_____ Miquel Martí i Pol. 1948 cinquanta anys de poesia 1998 (Vic, 18-III-1999). 
Conferència plenària: "El país martipolià en temps de llarga nit" *  
_____ Verdaguer i el segle (Barcelona/Vic/Folgueroles, 6, 7, 8 i 9 de novembre de 
2002). Ponència: "Verdaguer vist pels noucentistes: de la ruptura generacional a la 
canonització institucional" * 
______ II Col·loqui Internacional sobre "La linguïstica de Pompeu Fabra" (Universitat 
Rovira i Virgili, 9-IV-2003). Ponència: "Textos desconeguts de Fabra" * 
______ 20è Col·loqui germano-català (Universität Tübingen, 24-II-2006). Conferència: 
"Dinàmiques de la interposició en el pas del particular a l'universal (i viceversa)" * 
_______ International Conference: The Dark Side of Catalan Culture: Far-Right 
Ideologies in the Work of 20th-Century Catalan Artists and Writers (Queen Mary of 
London, 4-VI-2008). Ponència: “Ors: set d’autoritat, cost de dictadura” * 
_____ 25è Col·loqui germano-català (Universität Bamberg, 23.IX.2016). Conferència: 
“Identitat i estructura: les dones altres de La Ben Plantada” 
 
 
 
 - Simposis: 
  
  _____ I Simposi "Carles Riba" (Barcelona, Institut d'Estudis Catalans, 17/19-X-1984). 
Comunicació: "Carles Riba entre Eugeni d'Ors i Pompeu Fabra"  * 
_____ Ier id. de professors de valencià d'ensenyament mitjà (Vila-real, 31-V/1 i 2-VI-
1985). Ponència: "El procés de creació del català literari modern" 
_____ id. sobre "La normalització lingüística a la Universitat" (València, 1/2-IV-1987). 
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Ponència: "La situació sociolingüística i alternatives" 
_____ VII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada 
(Barcelona, 7-X-1988). Comunicació: "Per què Xènius va dir el mateix que Don 
Eugenio"  *  
_____ Ier Simposi Internacional sobre "Llengua, literatura, identitat nacional i 
traducció" (Bellaterra, Facultat de Traducció i Interpretació de la UAB, 17-III-1993). 
Comunicació: "Literatura Catalana" 
_____ Simposi Pompeu Fabra (Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 26-XI-1998). 
Conferència: "Fabra, entre la contestació i la institucionalització" *  
_____ Simposi sobre Els clàssics i la construcció d'una literatura (1900-1939), en el 
marc de l'Aula Carles Riba (Universitat de Barcelona, 25-XI-1999). Conferència: "Us 
ideològic del concepte de ``classicisme'' durant el Noucentisme" 
_____ Simposi sobre Els clàssics i la construcció d'una literatura (1900-1939), en el 
marc de l'Aula Carles Riba (Universitat de Barcelona, 14-XII-2001). Conferència: 
"Contestacions al classicisme"  
_____ Simposi sobre Mites clàssics en la literatura catalana moderna i contemporània, 
en el marc de l'Aula Carles Riba (Universitat de Barcelona, 25-II-2005). Conferència: 
"El mite de Nausica en la literatura catalana contemporània" * 
_______Simposi Internacional sobre El pensament d'Eugeni d'Ors (Càtedra Ferrater 
Mora de Pensament contemporani, Universitat de Girona, 28-XI-2008). Conferència: 
“Ors com a inventor de tradicions” * 
______ III Simposi Carles Riba (Institut d’Estudis Catalans i Aula Carles Riba de la 
UB) Barcelona 1-XII-2009. Conferència: “No fets per a un destí bestial: Fabra i Riba” 
(en premsa) 
_______ VI Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica (Universitat d’Alacant: 
3.XI.2010). Conferència: “Fabra x Fabra (o l’autobiografisme induït)” 
_____  Sobre “El Noucentisme: estat i Estat d’una Nació”, en el marc del I Simposi 
Internacional sobre el Noucentisme (Barcelona-Sitges), 28.XI.2014 
 
 
 
- Sessions de Seminari: 
 
_____"Integrar socialment és discriminar lingüísticament", organitzat pel Grup Català 
de Sociolingüística (Universitat de Barcelona, 5-III-1996) 
_____ "Integració social i discriminació lingüística", organitzat pel Seminari d'Història 
de la Llengua de la Universitat de Girona (Girona, 15-III-1996) 
_____ "Sobre el comentari del text literari", organitzat per la coordinació del COU i de 
les PAAU de la Universitat de Lleida (Lleida, 4-IV-1997) 
_____ "Les literatures del canvi de segle", organitzat per la URiV i pel Centre de 
Lectura de Reus en el marc del "I Seminari sobre el Modernisme" (Reus, 18-XI-2000) 
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______"Definició territorial del Noucentisme", organitzat per la URiV i pel Centre de 
Lectura de Reus en el marc del "Seminari sobre el Noucentisme a Reus: Ideologia i 
literatura" (Reus, 21-XI-2001) *  
______ Jornada de seminari sobre Mercè Rodoreda (Universitat de Barcelona, 12-XII-
2008) 
 
 
- Congressos: 
 
_____ Congrés Internacional Camins Creuats, en homenatge a Víctor Siurana 
(Universitat de Lleida, 26-X-1995). Comunicació: "Sobre El Misantrop de Llorenç 
Villalonga" *  
_____ Congrés Internacional de Catalanística sobre "Katalonien: ein außergewöhnlicher 
Fall in Europa?" (Universitat de Münster, 6/8-IV-2000). Comunicació: "La 
mediterraneïtat noucentista: plasmació estètica i coartada ètica"  * 
____ I Congrés Internacional Joan Maragall (Universitat de Barcelona, 28.IX.2011. 
Comunicació: “Contrapunts en clau noucentista a Joan Maragall” * 
_____ 8è Congrés de Convivència. Lleida (28.III.2014). Comunicació: “Present i futur 
de la llengua catalana”  
______  XIV Congreso de Estudios Clásicos. Sociedad Española de Estudios Clásicos. 
Barcelona (16.VII.2015). Comunicació: “La literatura catalana i la tradició clàssica: 
l’Aula Carles Riba” 
 
 
 
- Conferències: 
 
 _____ "Sobre el gènere assaig", en el marc de la primera convocatòria del Premi 
d'Assaig "Josep Vallverdú" (Lleida, 17-XII-1984) 
_____ "Del periodisme a l'assaig: Ors, Pla, Gaziel", en el marc de la 2ª convocatòria del 
Premi d'Assaig "Josep Vallverdú" (Lleida, 20-XI-1985) 
_____ "La vida i obra de Gabriel Ferrater", amb motiu de passar a nomenar-se l'Institut 
de Batxillerat "Reus III" Gabriel Ferrater (Reus, 28-I-1987) 
_____"Recepció de Kafka a Catalunya", a l'Ibero-amerikanisches Forschungsinstitut de 
la Universitat d'Hamburg (Hamburg, 15-VI-1993) 
_____"Vorstellung der katalanischen Literatur des 20. Jahrhunderts: Modernisme und 
Noucentisme" a la Universitat de Bremen (Bremen, 16-VI-1993) i a la Literaturhaus de 
Berlín (Berlín, 17-VI-1993), totes dues organitzades pels respectius lectorats de català 
de cada Universitat i pel Consorci Català de Promoció exterior de la Cultura 
_____"Llengua i literatura dins el fenomen nacional", en el marc del cicle sobre 
Nacionalisme organitzat per l'Institut d'Estudis Ilerdencs (Lleida, 13-XII-1993) *     
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_____"Arguments sobre l'actual polèmica lingüística", en el marc de la campanya "A 
Catalunya, en català" organitzada pel BEI (Universitat Autònoma de Barcelona (19-IV-
1994) 
_____ "El Noucentisme: balanç finisecular d'un moviment primisecular", a la 
Universitat de Londres, en el marc de la Sixth London Conference on Catalan Studies 
(8-XII-1995), organitzada pel Queen Mary & Westfield College * 
_____ "La literatura europea al darrer terç del segle XIX", en el marc del cicle sobre El 
Modernisme català, organitzat per l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili (Reus, 15-II-
1996)  *  
_____ "Les idees sobre la llengua durant el Modernisme", en el marc del cicle sobre El 
Modernisme català, organitzat per l'ICE de la Universitat Rovira i Virgili (Reus, 28-III-
1996) 
_____ "A propòsit de FAIG: les revistes culturals a la cruïlla del 2000" (Ajuntament de 
Manresa, 9-V-1996) 
_____"La llengua catalana a cavall del segon i el tercer mil·lenni", a la Seu dels Amics 
de l'Institut-Escola (Barcelona, 15-I-1997) 
_____ "La relació de Gabriel Ferrater amb Reus", al Centre de Lectura (Reus, 15-IV-
1997) 
_____ "Cara i creu de l'aniversarisme en la literatura catalana", Universitat Catalana 
d'Estiu (Prada, 15-VIII-1997) *   
_____ "Situació actual de la llengua i perspectives de futur", Ajuntament de Roquetes 
(Roquetes, 4-X-1997) 
_____ "Copistes i filòlegs: la llengua i la llei" , Universitat de Lleida i Òmnium Cultural 
(Lleida, 25-V-1998) 
_____ Conferència institucional sobre la importància de la llengua per a la cohesió d'un 
poble, amb motiu del XXè aniversari de la incorporació oficial de la llengua catalana al 
sistema educatiu, Servei d'Ensenyament del Català de la Generalitat de Catalunya 
(Tarragona i Tortosa, 16 i 17-VI-1998) 
_____ "Homenatge a Pompeu Fabra i a Marià Aguiló amb motiu dels 50 i 101 anys de 
la seva mort" (Barcelona: Centre Excursionista de Catalunya, 14-XII-1998) 
_____ "A l'entorn de la figura de Pompeu Fabra" (Riudoms: Institut d'Ensenyament 
Secundari Joan Guinjoan, 22-XII-1998) 
_____ "Revisions del Noucentisme" (Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona, 
26-I-2000), dins el cicle "Estudis literaris catalans. Història i crítica" 
_____ "Südländische Sicht eines gewissen Nordens" (Graduierten Kolleg Imaginatio 
borealis, Universität Kiel, 5-VII-2001) 
______ "Fa 100 anys: la Catalunya de 1906" (Vilafranca del Penedès, 12-I-2006), dins 
l'Aula d'Extensió Universitària per a la Gent Gran de Vilafranca del Penedès              
______ “Cent anys d’un gir històric: el Noucentisme” (Mataró, 23-XI-2006), dins el XII 
cicle de conferències “Llegir la literatura” organitzat per Òmnium Cultural       
_______ Homenatge a Joaquim Casas-Carbó (Ateneu Barcelonès, 7-V-2009)                
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_______  “Alcover i Fabra: les afinitats discrepants”, en el marc de la celebració del 
centenari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, a Palma de Mallorca 
(4.IV.2011) i a Barcelona (14.IV.2011)   * 
_______ “L'activisme conferenciant de Pompeu Fabra”, en el marc de la XLIII 
Universitat Catalana d'Estiu a Prada de Conflent (21.VIII.2011) * 
_______ Homenatge a Lluís Marquet, en el marc de la XLIII Universitat Catalana 
d'Estiu a Prada de Conflent (21.VIII.2011) 
________ “La Ben Plantada cent anys després”, Centre de Lectura de Reus 
(13.XII.2011) 
_______ “Pompeu Fabra i les Normes de Castelló”, en el marc del 80 aniversari de les 
Normes de Castelló (1932-2012), curs d'estiu celebrat a la Universitat Jaume I de 
Castelló de la Plana (12.VII.2012)  
______ “Pompeu Fabra i les Normes de Castelló”, Plataforma Castelló per la Llengua, 
Castelló de la Plana (12.XII.2012) 
______ “El Noucentisme, a l’anagogia per l’analogia”, Girona (28.XI.2013) 
_______ “La (re)invenció d’una llengua: Pompeu Fabra”, a la Queen Mary University 
of London (28.I.2014) 
_______ “L’europeisme meridional d’Eugeni d’Ors”, a la Queen Mary University of 
London (29.I.2014) 
______ “El Noucentisme, coordenades temporals i espaials”, en el marc de la Trobada 
de la Titulació de Llengua i Literatura Catalanes de la UOC, Sitges (28.II.2015)  
______  “Per a què serveix una llengua (i la literatura que s’hi fa)?”, a l’Institut Manuel 
Sales i Ferré d’Ulldecona (24.IV.2015).  
_______ Conference on Catalan Narrative 1870-2015. University of St Andrews (4-
6.XII.2015). Comunicació: “Narrativa del Noucentisme: de l’analogia discursiva a 
l’anagogia moral”. 
________ “Per què estudiar una llengua?”, conferència a la Universitat de Lleida 
(19.IV.2016) amb motiu de l’atorgament del Premi Internacional de Recerca en 
Filologia Catalana Joan Solà, 4a edició 
 
 
                       
-Actes Acadèmics: 
 
 _____ "Normalitat lingüística i autoritat acadèmica", comunicació llegida a l'Institut 
d'Estudis Ilerdencs el 2-VI-1991 amb motiu de la visita a Lleida de la Secció Filològica 
de l'Institut d'Estudis Catalans   *           
______ “Gabriel Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat”, en 
col·laboració amb Fina Masdéu, comunicació llegida al Centre de Lectura el 21.IV.2012 
amb motiu de la visita a Reus de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans * 
_______ “Jordi Castellanos, en el record epistolar”, intervenció en l’acte d’homenatge 
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tributat a Jordi Castellanos per la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona: 9.I.2013). 
________  “En la mort de Joaquim Molas: literatura i cànon”, intervenció en l’acte 
d’homenatge tributat a Joaquim Molas en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu a 
Prada de Conflent (19.VIII.2015). 
 
 
- Guions televisius: 
 
_____ "Les revistes literàries avui", per al programa de TV3 Mil Paraules, emès el 19-
V-1994 
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3)FORMACIÓ ACADÈMICA 
 
Estudis i Títols 
                                                           - del 1961 al 1968, Batxillerat i Preuniversitari a 
l'Institut d'Ensenyament Mitjà "Gaudí" de Reus 
                                                          - del 1968 al 1973, carrera de Filologia Hispànica, 
menció de català, a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona 
                                                            
- el 22-XII-1982, obtenció de la Llicenciatura en Filologia Hispànica (català) per la 
UAB amb una tesina qualificada d'"excel·lent per unanimitat" sobre la Teoria de la 
llengua literària segons Fabra  
 
- durant el curs acadèmic 1983-84, cursos de doctorat a la UAB 
 
- el 26-IV-1993, obtenció del Doctorat en Filologia Catalana per la UAB amb una tesi 
qualificada d'"apta cum laude" i consistent en l'Edició crítica de les Lletres a Tina 
d'Eugeni d'Ors. Formaven el tribunal, presidit pel Dr. D. Vicente Cacho Viu, els Drs. 
Jordi Castellanos i Vila, Ramon Pla i Arxé, Josep M. Casasús i Gurri, Josep Termes i 
Ardèvol 
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4)EXPERIÈNCIA EN GESTIÓ I ALTRES MÈRITS 
                                                          Càrrecs 
                                                           - Membre   _des del primer núm., maig 1974_   del 
consell de redacció de la revista de llengua i literatura Els Marges; codirector, 
conjuntament amb Jordi Castellanos, des del núm. 43, febrer 1991 
                                                           - Membre del consell de redacció de la miscel·lània 
Quaderns Crema al llarg dels nou núms. apareguts  _d'abril del 1979 a maig del 1984_ 
                                                           - Director de la Biblioteca del Centre de Lectura de 
Reus  _de l'octubre del 1975 a l'octubre del 1976, i del juny del 1981 al juny del 1987 
                                                           - Assessor de relacions culturals del Centre de 
Lectura de Reus des del juny del 1989 fins al juny del 2001 
                                                
- Membre del Comitè Assessor de la Revista del Centre de Lectura de Reus des del núm. 
1 (octubre de 1993) fins al núm. 18 (juny de 1995) de la sisena època 
 
- Cap de la Secció de Literatura del Departament de Filologia Catalana de la UB (des del 
setembre de 2002 fins al juliol de 2009) 
 
 
Membre de Jurat de Premis, de comissions avaluadores i de comissions assessores 
 
                                                           - Premi de Lexicologia "Pere Labèrnia" concedit per 
la Fundació Salvador Vives Casajuana, en les convocatòries corresponents a la IV edició 
(1975) i V edició (1978) 
                                                           - Premi d'Assaig "Josep Vallverdú" concedit per la 
Paeria de Lleida, en les convocatòries corresponents a les tres primeres edicions (1984-
1986) i a totes les compreses entre la sisena i la vint-i-tresena (1989-2006) 
                                                           - "Premio Nacional de Traducción de libros 
infantiles y juveniles" concedit pel Ministerio de Cultura espanyol, en la convocatòria 
corresponent al 1986 
                                                           - Premi-Beca de recerca "Memorial Josep M. Prous i 
Vila" concedit per l'Ajuntament de Reus, en les convocatòries corresponents a les dues 
primeres edicions (1986-1987), a la cinquena (1990), a la setena (1992), a l'onzena 
(1997) i a la tretzena (1999) 
                                                           - Premi a la millor traducció d'una obra literària 
catalana a una altra llengua concedit per la Generalitat de Catalunya, en la convocatòria 
corresponent al 1988 i al 1999 
                                                           - Premi de traducció teatral "Josep M. de Sagarra" 
concedit per l'Institut del Teatre de la Diputació de Barcelona, en les convocatòries 
corresponents al 1989 i al 1991 
                                                           - Col·lecció de prosa literària "Les Talúries" 
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publicada per l'editorial 3 i 4 de València amb el suport de la Diputació de Lleida, en les 
convocatòries corresponents a les tres primeres edicions (1988-1990) 
                                                           - Premi de conte o narració per a joves "Antoni de 
Bofarull" concedit per l'`Òmnium Cultural del Baix Camp, en la convocatòria 
corresponent a la tretzena (1990) i a la catorzena edició (1991)   
 
- Membre de la comissió delegada per la Institució de les Lletres Catalanes a fi 
d'examinar els ajuts a propostes de traducció al català d'obres literàries en alemany per al 
1992, el 1993, el 1997, el 1998 i el 1999 
 
- Membre de la comissió nomenada pel patronat de la Fundació Enciclopèdia Catalana a 
fi d'atorgar el Premi Fundació Enciclopèdia Catalana a un projecte d'investigació en el 
camp de les Humanitats, en les convocatòries de 1993, 1994 i 1995 
 
- Premi d'investigació "Antoni Pedrol Rius", dotat per l'Ajuntament de Reus, en la 
dotzena i catorzena convocatòries (1994 i 1996) 
 
- Premi de Traducció "Jaume Vidal Alcover", concedit per l'Ajuntament de Tarragona, 
en les seves convocatòries primera,  segona, tercera, quarta i cinquena (2000, 2001, 
2002, 2003, 2004) 
 
- Beca "Manuel de Montoliu", dotada per la Diputació de Tarragona, en la seva vint-i-
vuitena convocatòria (2005) 
 
- Membre avaluador de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca 
(AGAUR) en diferents convocatòries dels anys 2005, 2006 i 2007 
 
-  Membre del Consell Assessor de la Llengua Catalana a l’Escola i president de la 
Comissió de Didàctica de la Literatura (anys 2005-2006 i 2007-2008)  
 
- Membre del Comitè científic del Projecte “Passatges” promogut per l’Institut Ramon 
Llull (anys 2006-2007) 
 
- Supervisor de treballs realitzats amb llicències d’estudis concedides pel Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya (anys 2006-2007) 
 
- Membre avaluador de l’Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) en la 
convocatòria de 2008  
 
- Membre del Jurat del Premi d’assaig Joan Fuster en el marc de la trenta-novena 
convocatòria dels Premis Octubre de València (octubre de 2010) 
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- Membre del Jurat del Premi “Cum Laude” en la seva quarta convocatòria, 
corresponent a l’any 2011, concedit per l’Institut Món Juïc i per la Xarxa Vives 
d’Universitats 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tribunals acadèmics 
 
- Secretari del tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 
22-XI-1993 per Marina Gustà Martorell sobre "Els orígens ideològics i literaris de Josep 
Pla" 
 
- Vocal del tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 22-XII-1993 per Josep M. Balaguer Sancho sobre "Joan Teixidor, 
representant del grup universitari" 
                                                        
- Vocal del tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 14-
IX-1995 per Marçal Subiràs i Pugibet sobre "Lectura del Nabí de Josep Carner" 
 
- Vocal del tribunal de la Tesi de Llicenciatura  presentada a la Universitat de Barcelona 
el setembre de 1996 per Mònica Baró Llambias sobre l’ “Editorial Joventut. Llibres 
infantils i juvenils (1926-1939)” 
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- Sotscoordinador de Literatura Catalana de la Universitat de Barcelona per als cursos 
1996/97 i 1997/98 
 
- Corrector de Literatura Catalana per al COU i les PAAU del curs 1996/97 en la 
convocatòria de juny 
 
- Vocal del tribunal  de la Tesi de Llicenciatura presentada a la Universitat de Barcelona 
el 13-III-2000 per Jordi Albertí Oriol sobre "El ``Glosari'' de Xènius després de la 
defenestració d'Eugeni d'Ors" 
 
- Secretari de la Tesi de Llicenciatura presentada a la Universitat de Barcelona el 13-III-
2000 per Abraham Mohino Balet sobre "La prosa de Rosa Leveroni (Entre dues 
ficcions)" 
 
- Secretari del tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 
30-VI-2000 per Caterina Molina Compte amb el títol "Il·lusió i mentida a la Belle 
Époque (1860-1914)" 
 
- Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 19-X-2000 per Josep Mª Quintana Petrus amb el títol "Nicolau M. Rubió i 
Tudurí (1891-1981). Literatura i pensament" 
 
- Vocal del tribunal per a la concessió del Premi Extraordinari de Doctorat en Filologia 
Catalana de la UB, corresponent al curs 2001-2002 
 
- Vocal del tribunal per a la concessió del Premi Extraordinari de Doctorat en Filologia 
Catalana de la UB, corresponent al curs 2002-2003 
 
- Vocal del Tribunal de Tesi Doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 3-VI-
2003 per Montserrat Lluch Juncosa sobre “El «Jugurta» català del segle XIV”   
 
- Secretari de la Comissió Habilitadora a una plaça de Catedràtic d’Universitat en l’àrea 
de coneixement de Filologia Catalana, convocatòria 1/325/2005 
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de Titular d’Universitat en l’àrea de 
coneixement de Filologia Catalana, convocatòria 2/325/2005 
 
- President del Tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona el 26-I-2006 per Eulàlia Pérez Vallverdú amb el títol "Josep Maria Folch i 
Torres (1880-1950): des del Modernisme a la literatura de consum" 
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- President de la Comissió per a proveir dues places de professors temporals contractats 
per a la UB en l’àrea de coneixement de Filologia Catalana (maig de 2006) 
 
- Secretari de la Comissió per a proveir la plaça de Filologia Catalana dins del Pla Jaume 
Serra Hunter de la UB (6-VII-2006) 
 
- President del Tribunal de DEA corresponent a la convocatòria 2006-2007 del 
programa de doctorat “Literatura catalana: propostes teòrica i pràctica”. Treballs 
presentats: Neus Cunill i Cuadra, Les lleis del joc. Anàlisi del punt de vista a Ronda 
naval sota la boira de Pere Calders; Anna M. Moreno Bedmar, Cas Pedrolo: censurat; 
Pietat Ortí, El corpus diarístic de Jaume Pla (1936-1940); Caterina Parera, Poble Nou 
(1924-1928). Estudi i índexs. 
 
- President del Tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat de Barcelona el 
20-XII-2007 per Miquel Edo i Julià amb el títol “Carducci a la literatura catalana: 
recepció i traduccions” 
 
- Vocal del Tribunal de la Tesi Doctoral presentada a la Universitat Jaume I de Castelló 
de la Plana el 30-IX-2008 per Faust Ripoll Domènech amb el títol “El valencianisme 
cultural en la primera postguerra (1939-1951): els grups valencianistes, les autoritats 
franquistes i les relacions amb Catalunya i Mallorca”  
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de Catedràtic d’Universitat en l’àrea de 
coneixement de Filologia Catalana, convocatòria de 29-X-2008 de la Universitat de 
Barcelona 
  
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de Titular d’Universitat en l’àrea de 
coneixement de Filologia Anglesa i Alemanya, convocatòria de 29-X-2008 de la 
Universitat de Barcelona 
 
- Secretari de la comissió de lectura i d’avaluació de treballs del màster Estudis avançats 
i aplicats en llengua i literatura catalanes (Universitat de Barcelona: 17-IX-2009)  
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de Professor Agregat en l’àrea de 
coneixement de Filologia Italiana, convocatòria de 29.IX.2009  
 
-  President del Tribunal de Tesi Doctoral de Jordi Marrugat sobre Josep Carner i el 
postsimbolisme Universitat Autònoma de Barcelona (2.VII.2014) 
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a places de professor associat de Filologia Anglesa 
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a la UB, convocatòria de 23.VII.2014 
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de professor agregat interí de Filologia 
Catalana, convocatòria de 25.VII.2016 
 
- Vocal de la Comissió Habilitadora a una plaça de professor agregat interí de Filologia 
Alemanya, convocatòria de 25.VII.2016 

 
 
___________________________ 
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CV de Josep Murgades durant l’any 2013 
 

   (amb exclusió de l’activitat docent compresa en el POA) 
 
 

Semblances: 
 
______ “Jordi Castellanos, margener de sots i altres contrades”, Serra d’Or, 637 (gener 
2013), p. 24-25   
_______“Josep Vallverdú, la pluja que fa saó”, Serra d’Or, 643 (juliol-agost 2013), p. 
62-65 
 
 

Ressenyes: 
 
_______  DD. AA., Maurras a Catalunya: elements per a un debat, edició a cura de 
Xavier Pla (Barcelona: Quaderns Crema, 2012),  Anuari TRILCAT, núm. 3 (2013), p. 
162-164 
 
 

Articles de revista: 
 
_______ “Carta a un (hipotètic) filòleg més incipient que no insipient”, Els Marges, 
núm. 100 (primavera 2013), ps. 152-159 
_______ “Apunt sobre ortografia i ortografistes”, Lo Floc. Revista del Centre  d’ 
Estudis Arnau de Palomar, núm. 206 (octubre-desembre 2013), p. 22-25 
 
 
 
 

Capítols de llibres: 
 
________  “Pompeu Fabra i les Normes”, dins A l’entorn de les Normes de Castelló. 
Ambient, context cultural i repercussions, Germà Colon Domènech i Lluís Gimeno Betí 
(Universitat Jaume I: Castelló de la Plana, 2013), p. 149-162 
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________  “L’activisme conferenciant de Fabra”, dins Pompeu Fabra. 10 aspectes de 
l’home i l’obra (Barcelona: Fundació Universitat Catalana d’Estiu, 2013), p. 269-293 
______ “Gabriel Ferrater: espais literaris entre la lingüística i la procacitat”, en 
col·laboració amb Fina Masdéu, dins Jornades de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans a Reus. Homenatge a Ramon Amigó i Anglès (Barcelona: IEC, 
2013), p. 105-115 
______ “Fabra, el naturalisme previ a l’arbitrarietat”, dins De realisme. Aproximacions i 
testimonis, a cura de Josep M. Domingo i Anna Llovera (Lleida: Punctum, 2013), p. 
105-117  
_______“Ors: set d’autoritat, cost de dictadura” , dins La cara fosca de la cultura 
catalana, Jordi Larios (ed.) (Palma: Lleonard Muntaner, 2013), p. 41-74 
 
 

Edicions de llibres: 
 
_______  Edició crítica de Textos i materials , volum 9 de les Obres completes de 
Pompeu Fabra (Barcelona: Proa, 2013) 
 
 
 

Conferències: 
 
______ I Trobada de Traductors Literaris (Reus: Centre de Lectura, 13.IV.2013). 
Conferència: “Tot traduint de l’alemany”. 
_______ Inauguració del Màster Oficial Interuniversitari d’Estudis Avançats de Llengua 
i Literatura Catalanes (UB, UAB, IEC), Universitat Autònoma de Barcelona 
(16.X.2013) Conferència: “Dimensió política de l’ortografia”. 
________ Participació a la I Jornada sobre el Noucentisme, organitzada per la Fundació 
Rafael Masó, de Girona   (28.XI.2013). 
Conferència: “El Noucentisme: a l’anagogia per l’analogia”.  
 
 
 

Direcció de Treballs de Final de Màster: 
 
________ Maria Garí Frade, El teatre de Luigi Pirandello a Catalunya (presentat el 
27.VI.2013 i qualificat amb un excel·lent) 
________ Fina Masdéu Abril, Els singulars anecdòtics de Plàcid Vidal: plurals i 
categòrics (presentat el 17.IX.2013 i qualificat amb un excel·lent) 
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Homenatges: 
 
______ “Jordi Castellanos, en el record epistolar”, intervenció en l’acte d’homenatge 
tributat a Jordi Castellanos per la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans (Barcelona: 9.I.2013)  
_____ Sobre “Josep Vallverdú. Passeig d’aniversari” (amb motiu dels seus noranta 
anys). Lleida, Institut d’Estudis Ilerdencs (16.I.2013) 
_____  Sobre “L’assaig i la literatura del jo: a propòsit dels 90 anys de Josep Vallverdú”. 
Girona, Teatre Municipal (26.IV. 2013) 
 
 

Presentacions: 
 
________  Presentació de poemes de Joan Ferraté (amb motiu dels deu anys del seu 
decés), amb lectura a càrrec del col·lectiu En Veu Alta (Reus, Centre de Lectura, 
22.I.2013) 
________  Presentació (conjunta amb altres participants) de Per què volem un Estat 
propi? (Lleida: Pagès editors, 2012) (Reus, Centre de Lectura, 24.I.2013) 
_________ Presentació (conjunta amb altres participants) de l’Epistolari de Pompeu 
Fabra, vol. 8 de les seves OC, a cura de Jordi Manent (Barcelona: Proa, 2012) 
(Barcelona, Òmnium Cultural, 30.I.2013) 
________  Presentació (conjunta amb altres participants) del volum 9 de les OC de 
Pompeu Fabra, a l’Institut d’Estudis Catalans, 30.V.2013 
________  Presentació (conjunta amb altres participants) del volum 9 de les OC de 
Pompeu Fabra, a la Universitat Rovira i Virgili, en el marc del IV Col·loqui sobre 
Pompeu Fabra, 19.XI.2013 
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CV de Josep Murgades durant l’any 2014 
 

   (amb exclusió de l’activitat docent compresa en el POA) 
 
 
 
Semblances: 
________ “D’una bella i vella dama digna”, Revista de Catalunya, núm extraordinari, 
2014 / 2, p. 143-147 
 
 
Ressenyes: 
________ DD. AA., L’obra literària de Vicent Andrés Estellés. Gèneres, tradicions 
poètiques i estil (València: Acadèmia Valenciana de la Llengua, 2013) , Els Marges, 
núm. 102 (hivern de 2014), p. 129-130   
________ Albert Rossich i Jordi Cornellà, El plurilingüisme en la literatura catalana. 
Retòrica, versemblança, diglòssia (Bellcaire d’Empordà: Edicions Vitel·la, 2013), Els 
Marges, núm. 104 (tardor de 2014), p. 104-105  
________ Joaquim Capdevila, Temptats per l’atzar (Tarragona: Arola, 2013), Revista 
de Catalunya, (setembre-desembre de 2014), núm. ..., p. ... [en premsa] 
 
 
Articles de revista: 
_______ “Posant-hi el coll, ara com sempre”,  Memòria de la 45ena renovació de la 
Flama de la Llengua Catalana (Montserrat, 23.II.2014), p. 56-63 
_______  “La Mancomunitat, entre el valor del referent i la il·lusió del miratge”, Revista 
de Catalunya, núm. extraordinari, 2014 / 1, p. 230-244  
______ “Present i futur de la llengua catalana”, Lletres, núm. 65 (tardor 2014), p. 12-15 
______ “Tot traduint de l’alemany”, Anuari TRILCAT, núm. 4 (2014), p. 25-42 
 
 
Conferències: 
_______ “La (re)invenció d’una llengua: Pompeu Fabra”, a la Queen Mary University 
of London (28.I.2014) 
______ “L’europeisme meridional d’Eugeni d’Ors”, a la Queen Mary University of 
London (29.I.2014) 
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_____  “Present i futur de la llengua catalana” en el marc del 8è Congrés de 
Convivència. Lleida (28.III.2014) 
______ “Panorama literari català. L’aportació comarcal”, en el marc de la II Conferència 
de l’Aula Joaquim Molas sobre “Les ciutats i l’espai intel·lectual. Catalunya (1914-
1936)”, Vilanova i la Geltrú (23.V.2014) 
_____  “El català, la història i la Universitat”, Universitat de Barcelona, Aula Magna 
(20.X.2014) 
_____  “El Noucentisme: estat i Estat d’una Nació”, en el marc del I Simposi 
Internacional sobre el Noucentisme (Barcelona-Sitges), 28.XI.2014 
 
 
Literatura de creació: 
______  “Aforística adiàfora”, dins Som per mirar (II). Estudis de literatura i crítica 
oferts a Carles Miralles. Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona: 2014, 
p. 295-317 
 
 
Presentacions de llibres: 
_________ Presentació del llibre de Xavier Ferré Trill sobre Ramon Amigó i Anglès, 
pedagog del territori (1925-2011) (PAM 2013), al Centre de Lectura de Reus 
(10.I.2014) 
_________ Presentació del llibre de Xavier Garcia, Homenots del Sud. Tercera Sèrie 
(Tarragona: Arola Editors, 2014) .    Centre de Lectura de Reus (9.V.2014)  
 
 
Cursos: 
______  Curs Superior de Coneixement de Catalunya. Bloc “Llengua i Literatura”. 
Universitat Catalana d’Estiu. Barcelona: desembre de 2014  
 
 
Activitats acadèmiques: 
________  President del Tribunal de Tesi Doctoral de Jordi Marrugat sobre Josep 
Carner i el postsimbolisme Universitat Autònoma de Barcelona (2.VII.2014) 
________ Vocal de la Comissió Habilitadora a places de professor associat de Filologia 
Anglesa a la UB, convocatòria de 23.VII.2014 
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Cinc aportacions rellevants 
 
 
 
 
 Edicions crítiques: 
 
1) Anotació de fonts contemporànies de les Converses filològiques, volum 7 de l’edició 
d’Obres completes de Pompeu Fabra (Barcelona: Proa, 2010).  
ISBN: 978-84-8256-037-3 
 
2)  Edició crítica de Textos i materials, volum 9 de l’edició d’Obres completes de 
Pompeu Fabra (Barcelona: Proa, 2013). 
ISBN: 978-84-7588-373-1 
 
 Capítols de llibres: 
 
3) “Fabra, el naturalisme previ a l’arbitrarietat”, dins De realisme. Aproximacions i 
testimonis, a cura de Josep M. Domingo i Anna Llovera (Lleida: Punctum, 2013), p. 
105-117. 
ISBN: 978-84-940694-9-9  
 
4) “Ors: set d’autoritat, cost de dictadura” , dins La cara fosca de la cultura catalana. La 
col·laboració amb el feixisme i la dictadura franquista. Jordi Larios (ed.) (Palma: 
Lleonard Muntaner, 2013), p. 41-74. 
ISBN: 978-84-15592-75-4 
 
 
 Traduccions de llibres: 
 
5) Traducció de  La Llei (Das Gesetz) de Thomas Mann, amb presentació introductòria i 
amb remissió dins el cos del text als passatges bíblics intertextualitzats (Girona: 
Editorial Papers amb Accent, 2012).  
ISBN: 978-84-939247-2-0 
 
per al possible llibre d’Escrits sobre el Noucentisme  
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_____ "Assaig de revisió del noucentisme", Els Marges, núm. 7 (juny 1976), ps. 35-53 
 
_____ "Aspectes culturals de la Mancomunitat", L'Avenç, núm. 3 (juny 1977), ps. 48- 53 
 
_____"Repercussions de la [Gran] Guerra en la cultura [catalana], L'Avenç, núm. 69 
(març 1984), ps. 74-79 
_____"La Renaixença vista pel Noucentisme", dins Actes del Col·loqui Internacional 
sobre la Renaixença (18-22 de desembre de 1984) (Barcelona: Estudis Universitaris 
Catalans i Curial Edicions, 1994), ps. 111-139 
_____"El Noucentisme", dins Catalanisme: Història, política i cultura (Barcelona 
1986), ps. 101-114 
_____"De l'arbitrarietat noucentista, encara", Revista de Catalunya, núm. 20 (juny 
1988), ps. 53-67 
_____ "El Noucentisme o el rellotge de cucut", Revista de Catalunya, núm. 51 (abril 
1991), ps. 125-132 
_____"Apunt sobre Noucentisme i traducció", Els Marges, núm. 50 (juny 1994), ps. 92-
96 
_____ "Paradoxes inconfessades d'un moviment" [el noucentista], Avui (6-IV-1995) 
_____ "Constants històriques de l'antinoucentisme", L'Avenç, núm. 194 (juliol- agost 
1995), ps. 52-55 
_____ "Sinopsi de l'antinoucentisme històric", Llengua & Literatura, núm. 7 (1996), ps. 
105-127 
_____ "Usos del Noucentisme", Els Marges, núm. 58 (set. 1997), ps. 73-92 
_____ "El Noucentisme: balanç finisecular d'un moviment primisecular", Journal of 
Hispanic Research, vol. 4 (1995-1996), núms. 1 i 2, ps. 211-227  
 
_____"Definició (territorial) de Noucentisme", Revista del Centre de Lectura, setena 
època, núm. 2 (1r trimestre de 2002), p. 10 [es tracta d'un resum sintètic, a tall d'anticip, 
de l'article referenciat a continuació] 
_____ "Definició territorial del Noucentisme", dins El Noucentisme a Reus. Ideologia i 
Literatura (Reus: Edicions del Centre de Lectura, 2002), ps. 25-43 
_____ "La mediterraneïtat noucentista: plasmació estètica i coartada ètica", dins La 
literatura i l'art en el seu context social (Barcelona: PAM, 2003), ps. 43-62 
_____"Us ideològic del concepte de "classicisme" durant el Noucentisme", dins Polis i 
Nació. Política i literatura (1900-1939, annexos 2 d'Itaca. Quaderns Catalans de 
Cultura Clàssica 2003, ps. 9-32 
_____ "Contestacions al classicisme", dins Polis i Nació. Política i literatura (1900-
1939, annexos 2 d'Itaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica 2003, ps. 255-272 
______”Verdaguer vist pels noucentistes: entre la ruptura generacional i la canonització 
institucional”, Anuari Verdaguer 2002 (Vic: Eumo, 2003), ps. 115-141 
______ “Un referent immediat assumible: Ruyra vist pels noucentistes”, dins Primer 
Simposi Joaquim Ruyra, edició a cura de Joan Maluquer i Ferrer (Girona: Galerada, 



 57555

2004), ps. 317-347 
______ "Llengua i literatura en el tombant de 1906", L'Avenç, núm. 309 (gener 2006), 
ps. 24-27 
_______ “(Con)textos d’un text: el del primer Congrés de la Llengua”, dins El Primer 
Congrés Internacional de la Llengua Catalana. Reflexos i projeccions, a cura de Maria 
Pilar Perea i de Germà Colon (Barcelona i Castelló de la Plana: PPU, 2006), ps. 25-63 
_______ “El meu Don Joan Maragall (contrapunts a Maragall en clau noucentista)”, 
dins Glòria Casals i Meritxell Talavera (coords.), Maragall: textos i contextos. I 
Congrés Internacional Joan Maragall (Bellaterra: UAB, Servei de Publicacions, 2012), 
p. 319-335 
_______  “La Mancomunitat, entre el valor del referent i la il·lusió del miratge”, Revista 
de Catalunya, núm. extraordinari, 2014 / 1, p. 230-244  
 
[ a afegir-hi títol exacte text intervenció a Girona (nov. 2013) i a Sitges (des. 2014) i a St 
Andrews (des. 2015)]   
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