
IV JORNADA LITCAT D’INTERGRUPS DE RECERCA (LITCAT IV) 
 
La IV Jornada LITCAT d’Intergrups de Recerca dedicats a la literatura catalana 
contemporània manté la triple finalitat de les anteriors edicions: a) conèixer les línies 
d’investigació dels grups, b) fer visible de manera pública i col�lectiva la recerca que duen a 
terme, i c) establir una xarxa de relacions que permeti la promoció d’intercanvis i projectes 
compartits.  
 
A. Coordinació 
Carme Oriol i Montserrat Corretger (Grup de Recerca Identitats en la Literatura Catalana 
[GRILC]-URV) 
Amb la col�laboració de la Càtedra Josep Anton Baixeras de Patrimoni Literari Català 
(URV). 
 
B. Lloc i data  
17 de maig de 2018, sala de graus del Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili 
(Av. Catalunya, 35 – Tarragona), matí i tarda. 
 
C. Tema  
Literatura catalana contemporània: patrimoni literari i identitat 
 
D. Format de la trobada  
Un representant de cada grup que hi participi presentarà una comunicació –de 15 minuts 
de durada com a màxim– sobre un dels temes que esculli lliurement de la recerca que du 
a terme. No es tracta d’exposar les línies de recerca del grup, sinó de presentar 
sintèticament un aspecte inèdit de la investigació en curs relacionat amb el tema de la 
Jornada. El temps concretat per a les comunicacions vol facilitar el col�loqui o debat sobre 
els temes presentats.  
 
E. Grups que hi poden participar  
ISIC-IVITRA (Vicent Martines, UA); Estudis Transversals: literatura i altres arts en les 
cultures mediterrànies-UA (Carles Cortés); Grup de Recerca de la Literatura 
Contemporània-UA (Enric Balaguer); HISPOME (Biel Sansano); Grup d’Estudis de la 
Traducció Catalana Contemporània-UAB (Montserrat Bacardí); Grup d’Estudis de 
Literatura Catalana Contemporània-UAB (Jaume Aulet); GEHCI Grup d’Grup d'Estudi 
d'Història de la Cultura i dels Intel�lectuals-UB (Francesc Foguet, UAB); Grup de Recerca 
de Literatura Infantil i Juvenil i Educació Literària (GRETEL)-UAB (Teresa Colomer); 
Grup d’Estudi sobre la Literatura del Vuit-cents-UB (Josep M. Domingo); Grup de 
Recerca en Ecdòtica-UB (Josep Murgades); POCIÓ (Poesia i Educació)-UB (Glòria 
Bordons); Literatura Contemporània, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada-UdG 
(Xavier Pla); Grup de Recerca del Patrimoni Literari-UdG (M. Àngela Vilallonga); Grup de 
Recerca sobre Literatura Contemporània: Estudis Teòrics i Comparatius-UIB (Margalida 
Pons); Grup de Recerca en Etnopoètica de les Illes Balears-UIB (Caterina Valriu); Grup de 
Recerca Aula Màrius Torres-UdL (Joan Ramon Veny); Oficina de Llengua i Literatura de 
Ponent i del Pirineu-UdL (Ramon Sistac); Seminari Transversal d’Estudis Culturals 
Catalans-UP (Martine Puig-Moreno); Grup d’Estudis de Traducció i Recepció en la 
Literatura Catalana-UPF (Enric Gallén); Grup de Recerca Identitats en la Literatura 
Catalana-URV (Magí Sunyer); Grup de Literatura Catalana Contemporània-UV (Vicent 
Simbor); Grup d’Estudis de Gènere: Traducció, Literatura, Història i Comunicació-UVic 
(Pilar Godayol); Textos Literaris Contemporanis-UVic (Ramon Pinyol); Societat Rusiñol. 
Grup de Treball - SCLL-IEC (Vinyet Panyella).  



 
 
 
F. Data de presentació de propostes 
Es fixa el dia 11 de gener de 2018 com a data límit per a la presentació del títol i el resum 
de les propostes de comunicació. S’han d’enviar a la Secretaria de la IV Jornada, amb 
indicació del grup de recerca i del representant que la presentarà: catedrabaixeras@urv.cat 
 
G. Edició  
Les comunicacions seran publicades en un volum miscel�lani coeditat per la Societat 
Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’IEC) i per la Universitat Rovira i Virgili. S’haurà 
de presentar el text definitiu de la comunicació, com a data límit, el 31 de maig de 2018 
d’acord amb les normes, que s’adjunten, de la revista Llengua & Literatura. 
 
H. Aportació econòmica 
Com en les anteriors edicions caldrà que cada grup participant faci una aportació de 250 
euros, a fi de poder fer front a les despeses d’organització i desenvolupament de la IV 
Jornada i també a l’edició dels treballs presentats. Lamanera de fer efectiva l’esmentada 
aportació econòmica és una tramesa al compte ES67 2100 0963 6102 0003 1393.  
 
I. Entitats coorganitzadores 
Societat Catalana de Llengua i Literatura (filial de l’Institut d’Estudis Catalans) i Universitat 
Rovira i Virgili. 

 


