La roda de premsa de presentació de l’Obra completa de l’escriptor medieval
empordanès serà demà dijous, a les 12h, a la Fundació Lluís Carulla

Pere Torroella, mestre d’amor del segle XV
 La presentació en societat serà al vespre a la Reial Acadèmia de Bones
Lletres
Editorial Barcino publica en dos volums l’Obra completa de Pere Torroella dins la
col·lecció Els Nostres Clàssics. L’edició crítica, a cura del filòleg gironí Francisco
Rodríguez Risquete, inclou en més de vuit-centes pàgines les poesies en català, les
poesies en castellà, els textos en prosa i els textos d’atribució incerta.
Pere Torroella, cavaller de nissaga empordanesa, va néixer entre els anys 1420 i
1425, probablement a la Bisbal d’Empordà, i va morir segurament a la mateixa
població entre 1492 i 1495. D’adolescent va servir a la cort navarresa del príncep
Carles de Viana, d’aquí que escrigués part de la seva obra en llengua castellana, i
també va estar al servei de la cort napolitana d’Alfons el Magnànim. Poeta cortesà i
prosista refinat, fou considerat un mestre d’amor continuador de la poesia d’Ausiàs
March.
La presentació als mitjans de comunicació de la nova publicació tindrà lloc demà
dijous, 16 de juny, a les 12 hores a la Fundació Lluís Carulla (carrer Aribau, 185, 3r pis.
Barcelona). Hi seran presents Carles Duarte, director de la Fundació Lluís Carulla,
Francisco Rodríguez Risquete, curador d’aquesta edició crítica, Lola Badia, catedràtica
de la Universitat de Barcelona, i Joan Santanach, coordinador de l’Editorial Barcino.
A les set de la tarda del mateix dia tindrà lloc la presentació pública d’aquests dos
volums en el decurs d’un acte a la Reial Acadèmia de Bones Lletres (carrer del Bisbe
Caçador, 3. Barcelona). Hi intervindran Pere Molas, president de la Reial Acadèmia de
Bones Lletres, Carles Duarte, director de la Fundació Lluís Carulla, Lola Badia,
catedràtica de la Universitat de Barcelona, i Francisco Rodríguez Risquete, curador de
la nova publicació.
Barcelona, 15 de juny de 2011

RECORDEU
Presentació d’Obra Completa, de Pere Torroella.
Dia: dijous 16 de juny.
Hora: 12 h.
Lloc: Fundació Lluís Carulla (c/Aribau, 185. Barcelona).
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