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El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya ha inclòs la professora Lola Badia
entre els premiats amb el Premi Nacional de Cultura 2016. La cerimonia oficial de concessió es
celebrarà a Tarragona el dia 6 de juny.

  

En la nota de concessió, el Consell Naciona de la Cultura i de les Arts, destaca "l'excel·lència
en la seva constant dedicació a la recerca i la investigació en la cultura literària medieval
catalana. Ha publicat preferentment estudis i edicions sobre la lírica i la narrativa medieval
posttrobadoresca dels escriptors catalans del Tres-cents i el Quatre-cents, incloent-hi Bernat
Metge, Jordi de Sant Jordi i Ausiàs Marc, amb una atenció especial per la figura de Ramon
Llull, de qui és una de les veus més reconegudes. Catedràtica de Literatura Medieval de la
Universitat de Barcelona, ha estat impulsora i coordinadora dels tres primers volums de la
Història de la literatura catalana, dirigida per Àlex Broch, una iniciativa que té com a propòsit
convertir-se en la successora d'obres de referència de Jordi Rubió i Balaguer, de Martí de
Riquer i Antoni Comas, i de Joaquim Molas. Llicenciada en Filologia Hispànica per la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) el 1973, va obtenir-hi un doctorat en Filologia
Romànica el 1977 sota la direcció de Martí de Riquer. El 1983 va guanyar una càtedra de
Literatura Catalana. Ha exercit la docència de les lletres catalanes a la UAB, Universitat de
Girona (UdG) i de Barcelona (UB) i ha produït obres de divulgació. Coordina un Seminari
d'investigadors al Departament de Filologia Catalana de la UB, en col·laboració amb Josep
Solervicens. És responsable d'un Grup de Recerca Consolidat de literatura i cultura catalanes
medievals, subvencionat per la Generalitat de Catalunya i ha obtingut diversos Projectes de
Recerca del Ministeri d'Universitats i Competitivitat espanyol. Ha dirigit una vintena llarga de
tesis doctorals. És membre numerari de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
(1996). Coordina, juntament amb Albert Soler, la Base de Dades Ramon Llull de la UB. Ha
dirigit els tres volums de tema medieval de la Història de la Literatura Catalana d'Enciclopèdia
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Catalana-Editorial Barcino-Ajuntament de Barcelona (2013-2015).".

  

Més informació 
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http://www.conca.cat/ca/premis/llistat-premis?categoria=anys&filtre=2016

