I SEMINARI D’ESTUDIS CATALANS DEL VUIT-CENTS
Des de 1997, en el marc de l’anomenada Xarxa temàtica de recerca
sobre la Renaixença, primer el Dr. Joaquim Molas i després el Dr. Pere
Farrés convocaren a la Universitat de Barcelona un seguit de reunions
acadèmiques periòdiques sobre literatura catalana del segle XIX que,
durant anys, foren un entorn de relació i de comunicació estimulant i
fructífer.
Com sigui que, extinta aquella Xarxa, no hem deixat de
reconèixer-ne i enyorar-ne les virtuts, proposem de restituir-ne l’esperit
amb la constitució d’un Seminari permanent interuniversitari sobre
Estudis Catalans del Vuit-cents, ofert a especialistes i a curiosos i, ara,
atent no exclusivament a temes literaris sinó també a les obertures
temàtiques i metodològiques dels estudis culturals.
Convoquem, doncs, el I Seminari d’Estudis Catalans del Vuitcents, generosament acollits pel Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona. Tindrà lloc el proper 14 de desembre de 2012,
a la Universitat de Barcelona (Facultat de Filologia, edifici Josep Carner,
c. Aribau, núm. 2, 5è pis), a les 12 h., amb la intervenció del Dr. JoanLluís Marfany (Universitat de Liverpool) sobre el tema «Varietats de la
literatura catalana durant la primera meitat del segle XIX: què s’escrivia en
català i per què».
Hi sou convidats.
Josep M. Domingo (Universitat de Lleida), coordinació; Biel Sansano (Universitat
d’Alacant), secretaria; Enric Cassany (Universitat Autònoma de Barcelona); Elisa
Martí-López (Northwestern University); Josep Murgades (Universitat de Barcelona);
Ramon Pinyol (Universitat de Vic); Rafael Roca (Universitat de València); Magí
Sunyer (Universitat Rovira i Virgili)
Lleida, 1 d’octubre de 2012.

El I Seminari d’Estudis Catalans del Vuit-cents és una acció dins el marc dels projectes FFI2011-24539
(Ecdòtica, llengua literària i poètiques: creació i crítica catalanes dels segles XIX i XX), de la Universitat de
Barcelona, i FFI2012-31489 (Renaixença i literatura, 1854-1898. Institució, representacions i identitat), de la
Universitat de Lleida.

