
El Departament de Filologia Catalana i Lingüística General  
i Edicions de la Universitat de Barcelona es complauen  
a convidar-vos a l’acte d’homenatge a Anton M. Espada-
ler amb motiu de la seva jubilació i de l’aparició de l’Obra 
completa de Ramon Vidal de Besalú, que ell mateix ha traduït 
i editat.

En l’acte intervindran, a més del curador, Isabel de Riquer, 
catedràtica emèrita de filologia romànica de la Universitat de 
Barcelona i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, i Miriam Cabré, professora de filologia romà-
nica de la Universitat de Girona.

Us esperem el dimarts 24 d’abril a les 19 h a la Sala de Pro-
fessors de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barce-
lona (Edifici Josep Carner, c/ Aribau, 2-8, 5è). 

En acabar l’acte, se servirà una copa de cava a la terrassa.

www.publicacions.ub.edu

Pels volts de l’any 1200, el trobador Ramon Vidal de Besalú 
va escriure la que és la primera gramàtica d’una llengua  
romànica i, a més, va fer-ho en la mateixa llengua sobre la 
qual versava: l’occità, en què s’havia consolidat una tradició 
poètica que no tardà a desbordar el seu marc natural. Igual-
ment Vidal conreà una lírica en què era fonamental la refle-
xió sobre l’amor cortesa, i va compondre, al llarg dels primers 
anys del segle xiii, uns relats que són una finestra privilegiada 
a l’atractiu paisatge trobadoresc, destinats a romandre com un 
punt de referència fundacional en la narrativa occitana i ca-
talana. Poeta, narrador, gramàtic, Ramon Vidal és una de les 
personalitats més completes i riques de l’inesgotable univers 
literari occità.
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Pels volts de l’any 1200, el trobador Ramon Vidal  
de Besalú va escriure la que és la primera gramàtica 
d’una llengua romànica i, a més, va fer-ho en la  
mateixa llengua sobre la qual versava: l’occità, en què 
s’havia consolidat una tradició poètica que no tardà  
a desbordar el seu marc natural. Igualment Vidal conreà  
una lírica en què era fonamental la reflexió sobre  
l’amor cortesa, i va compondre, al llarg dels primers  
anys del segle xiii, uns relats que són una finestra  
privilegiada a l’atractiu paisatge trobadoresc, destinats  
a romandre com un punt de referència fundacional en  
la narrativa occitana i catalana. Poeta, narrador, gramàtic, 
Ramon Vidal és una de les personalitats més completes  
i riques de l’inesgotable univers literari occità.


