
Actes del Quinzè Col·loqui Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes

160

001-Actes XV col. Vol II-01   2 3/11/10   14:24:49



ACTES DEL QUINZÈ
COL·LOQUI INTERNACIONAL
DE LLENGUA I LITERATURA

CATALANES

Universitat de Lleida,
7-11 de setembre de 2009

a cura d’Imma Creus, Maite Puig
i Joan R. Veny

Volum II

La literatura i les arts

Associació Internacional
de Llengua i Literatura Catalanes

Publicacions de l’Abadia de Montserrat
2010

001-Actes XV col. Vol II-01   3 3/11/10   14:24:49



Aquest llibre ha estat publicat amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull, la Institu-
ció de les Lletres Catalanes, la Universitat de Lleida, l’Institut d’Estudis Ilerdencs - Fun-
dació Pública de la Diputació de Lleida i els projectes IVITRA i DIGICOTRACAM de 
la Universitat d’Alacant.

  

       

Primera edició: desembre de 2010
La propietat d’aquesta edició és de Publicacions de l’Abadia de Montserrat

© Santiago Rusiñol i Prats. Vegap, Barcelona, 2010
Ausiàs Marc, 92-98 – 08013 Barcelona

ISBN: 978-84-9883-279-2 (obra completa)
ISBN: 978-84-9883-351-5 (volum II)

Dipòsit legal: B. 40.888-2010
Imprès a Gràfiques 92, S.A. - Can Sucarrats, 91

08191 Rubí

NOTA DELS CURADORS
Atès que el motiu que abraçava les diverses línies temàtiques del XV Col·loqui Interna-
cional de Llen gua i Literatura Catalanes celebrat a Lleida era el de la frontera, entesa 
com a límit però també, i sobre tot, com a pont d’unió, els curadors d’aquestes actes 
hem estat especial ment respectuosos amb deter mi nades formes dialectals no previstes 
en l’estàndard actual. També volem informar que, per vo luntat expressa d’algun dels 
autors, hem conservat solu cions actualment no admeses per la normativa vigent. D’altra 
banda, el lector s’adonarà que hem disposat les il·lustracions en color d’aquest volum en 
un plec a part, a fi de preservar-ne els matisos cromàtics, en detriment de la comoditat 
de la seva con sulta, so bretot en aquelles col·labora cions que també tenen imatges en 
escala de grisos inserides dins el text.
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