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Nota de premsa 

Important representació de professors de la Important representació de professors de la Important representació de professors de la Important representació de professors de la 

UVic a la Fira de FrankfurtUVic a la Fira de FrankfurtUVic a la Fira de FrankfurtUVic a la Fira de Frankfurt    

El Gremi d’editors regalarà les versions castellana i anglesa del llibre del Dr. Manuel El Gremi d’editors regalarà les versions castellana i anglesa del llibre del Dr. Manuel El Gremi d’editors regalarà les versions castellana i anglesa del llibre del Dr. Manuel El Gremi d’editors regalarà les versions castellana i anglesa del llibre del Dr. Manuel 

Llanas Llanas Llanas Llanas Sis segles d’edició a Catalunya.Sis segles d’edició a Catalunya.Sis segles d’edició a Catalunya.Sis segles d’edició a Catalunya.    

La Fira del Llibre de Frankfurt, que se celebrarà del 10 al 14 d’octubre i que té la cultura 

catalana com a convidada d’honor, comptarà amb una important participació de 

professors de la Facultat de Ciències Humanes, Traducció i Documentació de la 

Universitat de Vic. 

Manuel LlanasManuel LlanasManuel LlanasManuel Llanas    és l’autor de la monografia Sis 
segles d’edició a Catalunya. Ara Eumo Editorial i 

Pagès Editors han publicat la versió anglesa Six 
Centuries of Publishing in Catalonia i la versió 
castellana Seis siglos de edición en Cataluña 
perquè el Gremi d’Editors de Catalunya les utilitzi 

com a obsequi a la Fira de Frankfurt.    

L’obra és una síntesi de les etapes i iniciatives 

editorials més sòlides i significatives a Catalunya 

al llarg dels temps, un tema en el qual Llanas és 

expert. L’any 2001 l’autor va rebre l’encàrrec del 

Gremi d’Editors per elaborar un panorama històric 

de l’edició catalana des dels orígens fins a 

l’actualitat. Un petit volum, El llibre i l’edició a Catalunya: apunts i esbossos, ja va 
ser traduït a l’espanyol i a l’anglès el 2004 perquè servís de carta de presentació 

per a una fira del llibre, la mexicana de Guadalajara, que aquell any tenia 

Catalunya com a país convidat. 

Ricard TorrentsRicard TorrentsRicard TorrentsRicard Torrents, professor emèrit, participarà en 

una conversa-diàleg sobre ‘La cultura alemanya 

vista amb ulls catalans’. En aquesta sessió es 

presentarà el llibre Carrers de frontera. 
Passatges de la cultura alemanya a la cultura 
catalana, que reflecteix com les lletres i el 

pensament alemanys han marcat  la literatura 

catalana, a partir dels articles de més d’un 

centenar d’autors de diferent estil i amb punts de 

vista i aproximacions metodològiques diverses. 

Ricard Torrents, que és membre del comitè 

científic del llibre juntament amb set germanistes 

més de reconegut prestigi, hi té articles publicats 

sobre Jacint Verdaguer i sobre Antoni Pous i els 

traductors/medidadors del Grup de Vic. El 

projecte es concreta en dos volums de doble 

edició catalana i alemanya. 



Ronald PuppoRonald PuppoRonald PuppoRonald Puppo, juntament amb el poeta Enric 

Casasses, presentaran a la Fira de Frankfurt la 

lectura de poemes ‘Verdaguer’s Barcelona: from 

Hercules to Gaudí to Pasolini’, amb motiu de la 

imminent publicació de l’antologia Selected 
poems of Jacint Verdaguer: a bilingual edition de 
Ronald Puppo, editada  per The University of 

Chicago Press. 

 

 

 

    

Jordi Auseller, Jordi Auseller, Jordi Auseller, Jordi Auseller, professor de la FCHTD, participa a 

la Fira del Llibre de Frankfurt amb la ponència “ 

L’escena teatral per a infants i joves a Catalunya” 

dins el marc d’un col.loqui-debat sobre teatre 

infantil.  Aquest acte comptarà també amb la 

presència de Sergi Belbel, director artístic del 

Teatre Nacional de Catalunya, i Jaume Amigó, 

president de la Fundació Xarxa d'Espectacle 

Infantil i Juvenil de Catalunya. Jordi Auseller, que 

actualment està elaborant una tesi doctoral 

sobre el teatre infantil alemany ha estat, 

conjuntament amb l'Institut Ramon Llull i la 

Fundació Xarxa, impulsor i organitzador de la 

presència del teatre infantil i juvenil català a la 

Fira del Llibre de Frankfurt. 

Montserrat VancellsMontserrat VancellsMontserrat VancellsMontserrat Vancells, professora del departament de Traducció i responsable del Servei 

de Traducció de la UVic s’encarregarà, a través de la seva agència, de coordinar totes les 

traduccions simultànies i consecutives de tots els actes organitzats per l’Institut Ramon 

Llull a Frankfurt. La seva tasca serà, a més de coordinar la tasca de 17 intèrprets i 

professionals, de  proveir i controlar  els aparells de traducció en totes les sessions.        

Eumo Eumo Eumo Eumo  Editorial Editorial Editorial Editorial, també hi serà present, també hi serà present, també hi serà present, també hi serà present    

Gràcies als ajuts que l’Institut Català d’Indústries Culturals ha posat a l’abast dels 

editors, Eumo  Editorial tindrà una presència notable a la Fira de Frankfurt. A banda de 

tenir representació a l’estand de la Xarxa Vives d’Universitats, Eumo comparteix amb 

altres editors d’història un espai individualitzat dins l’estand de l’Associació d’Editors en 

Llengua Catalana. L’agenda de treball d’Eumo a Frankfurt serà la culminació de l’esforç 

iniciat el febrer d’aquest any, quan es van establir noves vies de contacte amb firmes 

estrangeres amb afinitats en la línia editorial, en les reunions patrocinades per l’Institut 

Ramon Llull a Barcelona. 

 


