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at a Folgueroles (Osona) el 1937. Es

tudià humanitats. filosofia i magisteri al Seminari de Vic. teologia i ciències bíbliques a

Roma. filosofia i literatura a Tiïbingen i filologia catalana a la Universitat de Barcelona.

Es professor de llengua i literatura catalanes i. des de 1997. rector de la l niver-

sitat de Vic.

Ha estat director del col•legi Sant Miquel de Vic (1970-1977). Fou membre fun

dador. d 1977. del- Estudis l niversitaris de \ ic (El \ ). de què fou el primer director i.

fins al 1997. director general. Ha estat també director de l'Escola de Mestres dels EUV

fins al curs 1985-1986.

És membre del consell fundador i redactor de la revista de poesia Reduccions.

Presideix el consell d'Eumo Editorial (empresa que va fundar el 1979) i d'Eumo Gràfic.

empreses vinculades a la Fundació Universitària Balmes. Es fundador i redactor de la re

vista científica de literatura del segle xtx Anuari I erdaguer. Es president de la Societat

Verdaguer des de 1986 i vieepresident de la Societat Catalana de Pedagogia. filial de

l'IEC.

Es autor de diversos estudis literaris. com ara I crdaguer. Estudis i aproxima

cions (1995) i Dos màrtirs de ma pàtria o siga Llucià i Marcià (19%). guanyadors del

Premi de la Crítica Serra d'Or dels anys 1996 i 1997. respectivament. També és autor

de llibres d educació superior. entre els quals hi ha Les raons de la universitat (1993).

I la escrit algunes biografies de Jacint Verdaguer ( I erdaguer: un poeta per a un poble) i

ha traduït alguns llibres: Hiperion. de Friedrich I lòlderlin: Carta al pare. de Franz Kaf-

ka: Sota la roda. de Hermann Hesse. És articulista i assagista a les revistes Ori/lama. Els

Marges. Cronica d'Ensenyament i Revista de t at<dunva i als diaris Avui i El 9 Xou.


