
III JORNADA SOBRE EDICIÓ DE TEXTOS LITERARIS CATALA NS 
(IEC, Sala Pi i Sunyer, 28 de novembre de 2014) 

 

El 25 de novembre de 2011, a la Sala Segimon Serrallonga de la Masia de la Torre dels Frares 
de la Universitat de Vic, va tenir lloc la II Jornada sobre edició de textos literaris catalans, 
continuació de la I Jornada sobre edició de textos anteriors a les Normes de l’Institut d’Estudis 
Catalans (CSIC, Barcelona, 26 de novembre de 2007). En aquella segona trobada, es prestava 
l’atenció a diverses iniciatives editores en curs, fent èmfasi en l’edició de textos vuitcentistes o del 
pas del XIX  al XX .  

A frec de l’actualitat editorial, la intenció d’aquesta tercera jornada és, com a les anteriors, de 
facilitar l’intercanvi directe d’experiències i la reflexió sobre els problemes de la transmissió, la 
gestió i l’accessibilitat del patrimoni literari: des del tractament que han de rebre els clàssics d’època 
medieval o moderna fins a l’edició de textos prefabrians i postfabrians del segle XX , amb una incursió 
al món literari espanyol del vuit-cents per observar les operacions que en l’àmbit de l’edició es 
produeixen en una altra llengua. 
 
Matí 
10,30 h - Inauguració i benvinguda 

Conferència: Albert Rossich (UdG) - Les interpolacions a la Comèdia de Santa Bàrbara de 
Francesc Vicent Garcia 

Debat 
 

11,30 h - Aportació:  
- Eulàlia Miralles / Pep Valsalobre (UV / UdG) - Problemes, claus i mètode per a una edició 
crítica de l'obra poètica de Francesc Fontanella 

Debat 
 
12 h - Pausa cafè 
  
12,30 h - Aportacions: 

- Francesc Tous (UB) - Editar una col·lecció de proverbis medieval: el cas dels Mil 
proverbis (1302) de Ramon Llull 
- Joan Santanach (UB) - L’adaptació d’obres antigues al català contemporani: el Tast de 
Clàssics de l’Editorial Barcino  

Debat 
 
Tarda 
 
16 h -  Aportacions: 

- Teresa Julio (UVic) - La regularització dels textos vuitcentistes espanyols 
- Maria Sevilla (UB) - Estudi genètic d’uns manuscrits de treball de La passió segons 

Renée Vivien de M. Mercè Marçal 
Debat 
Clausura i comiat 
 

Comitè organitzador: 
Josep M. Domingo (UB), Manuel Llanas (SCLL/UVic-UCC), Joan Santanach (FLlC/UB), Ramon Pinyol 

(UVic-UCC), M. Àngels Verdaguer (UVic-UCC) 
 
Organitzen i col·laboren: Fundació Lluís Carulla / Grup de recerca “Textos literaris contemporanis” - 
Projecte FFI2011-26367 (MICINN) - Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris - Societat Verdaguer – 
Universitat de Vic / Societat Catalana de Llengua i Literatura / Grup d’Estudi de la Literatura del Vuit-
cents (GELIV) - Projecte FFI2012-31489 (MINECO)  


