1. Fontanella i Nise als mitjans
Descoberta dels investigadors de Nise sobre el manuscrit fontanellà de la biblioteca
Lambert Mata de Ripoll
Descoberta una joia literària a Ripoll. Reportatge de TV3 (16 de juny de 2014).
El testament poètic de Francesc Fontanella. Article de Pep Valsalobre al Diari Ara
(13 de juny 2014)
El llinatge olotí del gran autor del barroc. Article de Xavier Valeri al dominical del
Diari de Girona (18 de maig de 2014).
Nise guanya el Premi lletrA 2013
Veredicte del premi lletrA 2013 de projectes digitals de i sobre literatura catalana,
concedit a Nise ex-aequo el 19 de setembre de 2013.
Un web de la UdG i un de la UAB que difonen la literatura catalana al món. Article al
Diari de Girona (28 de setembre de 2013)
El portal “Nise” guardonat amb el premi LletrA 2013 / UdG. Notícia al web de la
UdG.
Nise comença la recerca sobre Fontanella
Pep Valsalobre presenta el volum miscel·lani dedicat a Francesc Fontanella. Notícia al
Diari de Girona (14 de desembre de 2006).
Un col·loqui a la UdG revisa l'obra i l'època del poeta i dramaturg barroc Francesc
Fontanella. Notícia a El Punt (5 d’octubre de 2006).

2. Més sobre Fontanella
-

Pàgina de l’autor a lletrA. Selecció de tota la informació disponible en xarxa
sobre Fontanella.

-

Una vida de pel·lícula. Article de Pep Valsalobre sobre la biografia de
Fontanella, al blog Melancholia (28 abril 2011)

-

Perfils de Francesc Fontanella a Facebook i a Twitter

3. Més sobre NISE
-

Qui som

-

Com treballem

-

Col·laboracions amb Catalunya Ràdio: Els membres de Nise han assessorat
Catalunya Ràdio en els espais següents:


Francesc Fontanella a Lletres d’or. Episodi del programa de Catalunya
Ràdio Lletres d’or, dedicat a Francesc Fontanella. (7 de maig de 2014).



Francesc Fontanella: Sonet a la mort de Nise. Marta Romagosa,
realitzadora del programa El mirall, de Catalunya Ràdio, diu el sonet “Oh
dures fletxes de mon fat rompudes” amb motiu del III Dia de la poesia
catalana a internet (11 de març de 2013).

-

Pàgina web

-

Perfils de Nise a Facebook i a Twitter.

