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Nom de ploma
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L’autor

Ressenya biogràfica

Carles Lluch va nàixer el 27 de març de 1972 a Benicarló (Baix Maestrat). Va estudiar
filologia catalana a la Universitat Autònoma de Barcelona i va obtenir el títol de doctor
en Literatura Catalana el desembre de 2009 amb la tesi La novel·la catòlica a Catalunya
(1939-1968). Ha publicat estudis literaris diversos, especialment sobre novel·la catalana

PDF descarregat de www.elpontdeleslletres.cat | 1

Carles Lluch

del segle XX. Treballa com a professor de català a l’ensenyament secundari, i
puntualment ha impartit assignatures a la Universitat Oberta de Catalunya.

L’obra
Obra publicada
Assaig literari
«La novel·la catòlica a Catalunya. Precedents teòrics (1925-1936)», Barcelona, Cruïlla, 2000.
Articles especialitzats
“Les èglogues impossibles de Vicent Andrés Estellés” (III Premi d’assaig literari Alambor
1995), Passadís. Quadern de Lletres, núm. 19 i 20 (1998), p. 35-69.
“Ausiàs March: la saviesa amorosa del mestre” (V Premi d’assaig literari Alambor 1997),
Passadís. Quadern de Lletres, núm. 19 i 20 (1998), p. 99-130.
“Església i literatura als anys 20 i 30: la promoció d’una literatura catòlica”, dins Església,
societat i poder a les terres de parla catalana. Actes del IV congrés de la CCEPC (Vic, 20 i 21
de febrer de 2004), Valls, Cossetània Edicions, 2005, p. 789-800.
“Serrahima, narrador”, dins Maurici Serrahima: Centenari (1902-2002), Barcelona, Institució
de les Lletres Catalanes, 2007, p. 39-53.
Ressenya del llibre de Montserrat Corretger, Escriptors, periodistes i crítics. El combat per la
novel·la (1924-1936), a Els Marges, núm. 90 (hivern 2010), p. 119-120.
“’Fugint lo més possible de servilisme’: la relació entre Seidia i Canigó”, dins Beceroles, núm.
IV (2010), p. 105-117.
Edició i introducció dels materials per a l’assignatura Avantguardes i literatura a Europa i
Catalunya, UOC (en premsa)
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Referències
Enllaços d’interès
Correu-e: carleslluch [arrova] gmail [punt] com
http://elsexilis.blogspot.com/
Ressenyes destacades
Albert MANENT, “La novela católica en Cataluña”, La Vanguardia, 30-VII-2000, p. 36.
Josep Manuel SAN ABDON, “Catolicisme i literatura”, Avui Cultura, 18-I-2001, p. 13.

Guardons
Premis literaris i altres guardons
IX Premi Joan Maragall “Cristianisme i Cultura” 1998, per «La novel·la catòlica a Catalunya.
Precedents teòrics (1925-1936)»

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat//tag/carles-lluch

PDF descarregat de www.elpontdeleslletres.cat | 3

