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Universitat Autònoma de Barcelona.

Doctora en Filologia Romànica. Ca-
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sa, la italiana, la castellana i la cata-
lana. Pertany al Consell de l'Institut
de Recerca en Cultures Medievals
(IRCVM), al comitè científic de di-
verses revistes nacionals i estrange-
res i a diverses societats de diferents
àmbits de la romanística.

Doctor en Filologia Romànica a
la Universitat La Sapienza de Ro-
ma. Ha estat professor a la Univer-
sitat Tor Vergata de Roma els anys
1989-1994, professor visitant a la
Universitat de Barcelona els anys
1995-1999 i a la Universitat Pom-
peu Fabra el 2000. Actualment es
dedica a la investigació. Ha publicat
un centenar d'articles sobre èpica,
novel·la i hagiografia francesa, so-
bre lírica trobadoresca i italiana, i de
literatura catalana. És editor d'una
col·lecció de fonts històriques, els
Monuments d'Història de la Corona
d'Aragó, de la qual han sortit els pri-
mers dos volums (Gestes dels comtes
de Barcelona i reis d'Aragó i Llibre dels
reis, PUV, València 2008).

Francesc Massip Meritxell Simó

Doctor en Història de l'Art i en Filo-
logia Catalana, professor de la Uni-
versitat Rovira i Virgili de Tarragona i
de l'Institut del Teatre de Barcelona,
i crític teatral de l'Avui.

Professora titular de Filologia Romà-
nica a la Universitat de Barcelona i
vicedirectora de l'Institut de Recer-
ca en Cultures Medievals de la UB
(IRCVM). Va completar la seva for-
mació en la Universitat de La Sapi-
enza de Roma i en La Sorbonne de
París, i va obtenir el Premi Extraor-
dinari de Llicenciatura i el Premi Ex-
traordinari de Doctorat. Ha publicat
diversos treballs sobre textos èpics,
lírics i narratius, atenent particular-
ment a la interrelació dels gèneres
literaris medievals. Entre els diver-
sos projectes de recerca en què hi
col·labora o ha col·laborat, desta-
quen els relacionats amb l'adquisició
de la consciència lingüística a Euro-
pa, els trobadors a la Península Ibè-
rica, i la influència de les cròniques
universals franceses en la historio-
grafia castellana.
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