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Veronica Orazi

V  eronica Orazi va néixer a Florència  

el 1966. Titular des de 2017 del Departament de Llengües i Literatures Estrangeres i 

Cultures Modernes de la Universitat de Torí, és membre de la Comissió de Qualitat de la 

seva institució com a delegada per a la recerca i la internacionalització. Abans havia estat 

professora associada de la mateixa universitat (2002-2017) i havia exercit també a les 

universitats de Siena (2002-2005), Venècia Ca’ Foscari (2000-2002) i també a Bolonya 

(1999-2002).

Actualment, també és membre del Center for Catalan Studies - Department of 

Spanish and Portuguese, de la Universitat de Califòrnia a Santa Barbara. Ha impartit 

cursos com a professora visitant a les universitats de Barcelona i d’Alacant. Ha estat tam-

bé vocal de tribunals de tesis doctorals a les universitats de Girona, Barcelona, Autònoma 

de Barcelona i València.

La seva especialitat, repartida gairebé al cinquanta per cent, és l’estudi de les lite-

ratures catalana i castellana medievals, per bé que en altres activitats relacionades s’ha 

decantat, com veurem a continuació, pel vessant de la catalanística. Ha format part de 

diversos projectes italians i internacionals, i actualment és investigadora principal del grup 

de recerca internacional «Rappresentare l’identità: intersemioticità e transmedialità nella 

cultura ispanica contemporanea» (2017-2019). 

Entre 1997 i 1998 va ser investigadora a l’IEC, on elaborà el projecte «La tra-

dizione manoscritta della Crònica de Ramon Muntaner», amb Josep Massot i Muntaner 

com a tutor. També ha fet estades d’investigació en diverses universitats italianes i no 

italianes.

Com a recercadora, és autora d’onze llibres i de seixanta-cinc comunicacions i 

ponències en congressos italians i internacionals, i ha publicat noranta-sis articles i capítols 

de llibre, a banda de nombroses ressenyes en revistes d’hispanística, romanística i catala-

nística. Ha estat i és membre de diversos comitès organitzadors i/o científics d’activitats 

congressuals. Ha tingut el càrrec de coordinació, entre d’altres, a Voci al femminile: scrittu-
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ra, traduzione, autotraduzione. Giornata di Studi Catalani (Torí, 8.5.2014, Universitat 

de Torí), Geografia linguistica del catalano. Giornata di Studi Catalani (Torí, 9.5.2014, 

Universitat de Torí) i linguaggi del metareale nella cultura catalana: arte, cinema, fol-

clore, letteratura, storia (XI Congresso Internazionale dell’AISC, Torí, 15-18.9.2015, 

Universitat de Torí).

Des de 2014 és codirectora de la col·lecció «Bibliotheca Iberica» (Alessandria, 

Edizioni dell’Orso). Des de 2013, és redactora dels Cuadernos AISPI. Estudios de lenguas 

y literaturas Hispánicas i directora editorial de Rivista Italiana di Studi Catalani (CAR-

HUS+ A). Entre 1995 i 2008, va ser redactora de Medioevo latino. Bollettino Bibliogra-

fico della Cultura Europea da Boezio a Erasmo (secoli vi-xv) (Società Italiana per lo Studio 

del Medioevo Latino). Està vinculada, com a revisora, a publicacions, entre d’altres, per 

a citar les més lligades a la catalanísitca, a llengua & literatura (CARHUS+ A), Quaderns 

d’Italià (CARHUS+ A), Rassegna Iberistica (CARHUS+ A) (Universitat Ca’ Foscari de 

Venècia), Carte Romanze i Haidé. Estudis Maragallians.

Ha estat membre de la Junta de l’AISC (Associazione Italiana di Studi Catalani) 

entre 2008 i 2012, i presidenta de l’associació, entre 2012 i 2015. L’any 2000 va rebre 

el Premi Crítica Serra d’Or de Catalanística, pel llibre «Història de la filla del rei 

d’Hongria» e altri racconti catalani tardomedievali. Studio folclorico ed edizione critica 

(Viareggio-Lucca, Mauro Baroni, 1999, 167 p.); el 2011, el Premi Internacional Ramon 

Llull, com a directiva de l’AISC, a la Millor Associació Internacional de Catalanística, i 

el 2015, la Menció de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, 

com a directora editorial de la Rivista Italiana di Studi Catalani, per «l’activitat de 

difusió i promoció científica en l’àmbit acadèmic de la cultura catalana a Itàlia» d’aquesta 

revista, una qualificació que resumeix perfectament la trajectòria de la doctora Vero - 

nica Orazi i els seus mèrits per a integrar-se com a membre corresponent de la SHA  

de l’IEC.

Text presentat pel senyor Ramon Pinyol i Torrents en el Ple del dia 10 de maig  

de 2018
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