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A càrrec d’Artur Quintana i Font, filòleg català i membre de l’IEC. 
 

El dijous 20 de maig del 2010 a la sala d'actes del CAOC (Hotel d'Entitats.       
Providència, 42 - Gràcia), tindrà lloc una conferència a càrrec del filòleg i membre de 
l’Institut d’Estudis Catalans Artur Quintana i Font. 

Artur Quintana i Font resideix a Alemanya des del 1964, on fins a la jubilació l’any 
2004 treballava a la Biblioteca del Palatinat i de professor encarregat de cursos de      
llengua i literatura catalanes a la Universitat de Heidelberg. Lingüista i traductor (de 
l’alemany, occità i turc) treballa especialment sobre el català a l’Aragó. És autor també 
d’una gramàtica catalana per a alemanys i Premi Batista i Roca 1990. 

De la mà de Club Editor, fa ben poc que acaba de publicar en traducció catalana l’obra 
major de la novel·lística occitana moderna i reedició de la primera traducció del 1973: 
Catoia l’enfarinat d’en Joan Bodon. Una esplèndida metàfora de les comunitats que 
agonitzen en una marginació voluntària. La qualitat i 
personalitat de la traducció eleven a Artur Quintana a 
assolir en aquests textos la categoria d’autor. 

Edicions de 1984 anuncia per a ben aviat la publicació 
també en versió catalana d’una altra obra bodoniana: 
Los contes dels Balssas, on es descriuen els orígens oc-
citans d’Honoré de Balzac, parent llunyà per part   mater-
na d’en Joan Bodon. 
 
Dia: dijous 20 de maig de 2010 

Lloc: Providència, 42. 08024 Barcelona (Gràcia) 

Metro: Fontana (L3) o Joanic (L4)  

Hora: 19h00 

Entrada: lliure 
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