
 

 

 
Memòria justificativa de recerca de les beques predoctorals per a la formació de 
personal investigador (FI) 
 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
Les literatures francòfones, relegades durant molts anys a una quasi total indiferència per part de la literatura francesa, han 
pres en els últims quinze anys una importància considerable. L'esforç per part de molts professors d'incloure aquestes 
literatures en els programes d'ensenyament està donant els seus fruits. L'interès suscitat per l'estudi de la literatura 
quebequesa i l'apogeu que està prenent a Catalunya –a més de les bones relacions Catalunya-Quebec– van ser el motor 
d’una recerca sobre la presència, la traducció i la recepció de la literatura de Quebec a Catalunya. 
Per tal de conèixer l’estat de la qüestió, es va procedir, en un primer temps, a un seguiment de tot el que s’havia publicat a 
Catalunya referent a la literatura del Quebec. Igualment, es va sondejar els treballs sobre aquesta matèria que no havien 
estat objecte de publicació i es va recopilar la diversa informació sobre les manifestacions culturals relacionades amb 
aquesta matèria.  
En un segon temps, es va procedir a l’estudi dels materials obtinguts i a la seva avaluació.  
Malgrat la presència recent de la literatura del Quebec a Catalunya i la manca de planificació institucional per dur a terme 
una traducció sistemàtica que permeti mostrar l’estat actual d’aquesta literatura, es troba, cada vegada més, una voluntat 
manifesta de donar a conèixer aquesta cultura provinent de Quebec ja sigui per afinitats o voluntats individuals o per 
respondre a les tendències de mercat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
French-speaking literature, relegated for many years to a practically total indifference by French literature, has reached a 
considerable importance in the past fifteen years. The efforts of many professors to include this literature in the education  
programmes is giving its results. The interest in the study of the literature from Quebec and its continuous rise in Catalonia – 
added to the good relationship between Catalonia and Quebec-  have been the main motive of a research on the presence, 
the translation and the reception of the Quebec’s literature in Catalonia. 
In order to be able to have this information, an initial follow-up was done on all that had been published in Catalonia about 
Quebec’s literature. In addition, some inquiries were made about studies and other material related to Quebec’s literature 
that had not been published, and different information was collected about cultural expressions related to the same subject. 
Finally, it was proceeded with a study of all the material collected and its evaluation. 
Even though the rather recent presence of Quebec’s literature in Catalonia and the lack of institutional plans to make a 
systematic translation to be able to show the actual state of this literature, we can find more and more  a will to show this 
culture coming from Quebec, either by a person’s own initiative and willingness or to respond to market trends. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
PRESÈNCIA, TRADUCCIÓ I RECEPCIÓ DE LA LITERATURA DEL QUEBEC A CATALUNYA 
 
INTRODUCCIÓ 
 
Les literatures francòfones, relegades durant molts anys a una quasi total indiferència per part de la 
literatura francesa, han pres en els últims quinze anys una importància considerable. L'esforç per part 
de molts professors d'incloure aquestes literatures en els programes d'ensenyament està donant els seus 
fruits. L’interès suscitat per l'estudi de la literatura quebequesa i l'apogeu que està prenent a Catalunya 
–a més de les bones relacions Catalunya-Quebec– van ser el motor d’una recerca sobre la presència, la 
traducció i la recepció de la literatura de Quebec a Catalunya. 
Per tal de conèixer l’estat de la qüestió, objectiu d’aquest treball, es va procedir, en un primer temps, a 
un seguiment de tot el que s’havia publicat a Catalunya referent a la literatura del Quebec. Igualment, 
es va sondejar els treballs sobre aquesta matèria que no havien estat objecte de publicació i es va 
recopilar la diversa informació sobre les manifestacions culturals relacionades amb aquesta matèria.  
En un segon temps, es va procedir a l’estudi dels materials obtinguts i a la seva avaluació.  
 
 
PLA DE TREBALL 
 
1.-MÈTODE 
 
Per tal de conèixer l’estat de la qüestió, s’ha procedit a: 
A) Un seguiment de tot el que s’ha publicat referent a la literatura del Quebec a Catalunya per tal de 
contrastar-ho amb les publicacions editades a la resta de l’Estat: 
a) En el camp de la traducció, sondejant les principals editorials i col·leccions per a veure quins títols 
s’han traduït; entrevistant els traductors per tal d’entendre els motius que els han portat a traduir obres 
quebequeses i recopilant les crítiques, ressenyes o articles suscitats arran de la publicació de cada 
traducció (que hagin pogut aparèixer en revistes especialitzades o a la premsa). 
b) En l’àmbit de la recerca i creació universitària, contactant els principals professors de Filologia 
Francesa de les universitats catalanes; fent un buidat de les revistes especialitzades en francofonia, però 
també acudint a les revistes d’informació bibliogràfica per tal de trobar-hi aquelles publicacions que no 
es troben en revistes especialitzades. 
c) Fent un buidat de miscel·lànies, actes o programes de congressos on puguin trobar-s’hi articles en 
relació a la literatura de Quebec. 
d) Consultant els llibres de text que s’hagin utilitzat a les Universitats Catalanes tot i posant-los en 
relació i comparant-los amb el que s’ha fet a la resta d’Espanya. 
 
B) Sondejant els treballs sobre aquesta matèria que no han estat objecte de publicació: 
a) Treballs de recerca i tesis doctorals duts a terme en el nostre país fins al moment actual. 
b) Treballs de recerca i tesis doctorals en curs. 
 
C) Recopilant informació sobre les manifestacions culturals referents a aquesta matèria: 
a) A nivell institucional, visitant les diferents institucions i figures representatives per tal de veure 
quina política s’ha dut a terme, pel que fa a la literatura del Quebec, i compilant les diverses 
manifestacions culturals celebrades a Catalunya, relacionades amb el tema d’estudi (Generalitat, 
Bureau du Quebec a Barcelona, Institut Français, etc.). 
b) Festivals de literatura, conferències impartides per autors quebequesos vinguts del Quebec, 
col·loquis o congressos sobre literatura quebequesa que han tingut lloc a Catalunya. 
c) Adaptacions de novel·les d’autors quebequesos per al cinema o pel·lícules quebequeses que s’han 
projectat a Catalunya. 
 
 
 
 



 

 

 
2.- RESULTATS 
 
Un cop compilada tota la informació, s’ha pogut començar a ordenar-la i a redactar el treball que 
s’estructura de la manera següent: 
 
I.- Marc històric: relacions Catalunya-Quebec 
 
1.- Part general, històrica per explicar els acords que van permetre crear lligams entre Catalunya i 
Quebec (acords polítics, econòmics, lingüístics, culturals). 
 
2.- Agents i Institucions que fan possible aquests acords (tant a Catalunya com a Quebec). 
 
 
II.- Gèneres literaris 
 
1.- Poesia 

Estudi de les traduccions 
Ressò a la premsa 
Balanç 

 
2.- Teatre 

Estudi de les traduccions 
Ressò a la premsa 
Balanç 

 
3.- Novel·la 

Estudi de les traduccions 
Ressò a la premsa 
Balanç 
Estudi d’un cas particular: Maria Chapdelaine de Louis Hémon 

 
4.- Conte i literatura juvenil 

Estudi de les traduccions 
Ressò a la premsa 
Balanç 

 
 
III.- Altres manifestacions culturals 
 
1.- Cinema 

Adaptacions cinematogràfiques de novel·les 
Projeccions de pel·lícules quebequeses a sales de Catalunya 
Projecció de documentals 

 
2.- Classes de literatura impartides a les universitats catalanes. 
 
3.- Conferències d’autors vinguts del Quebec 
 
4.- Congressos celebrats 
 
5.- Articles publicats 
 
 
 
CONCLUSIONS 
 
1.- L’interès per la literatura del Quebec a Catalunya és molt tardiu (cap els anys 1980-1990) i 
correspon d’una banda al desenvolupament dels estudis de literatura francòfona a Espanya (comencen a 



 

 

publicar-se una sèrie de textos i de manuals sobre la literatura francòfona) i per altra banda als lligams 
cada vegada més forts entre Quebec i Catalunya (per les seves similituds històriques, polítiques, 
lingüístiques). 
Dins d’aquestes traduccions, es pot observar que els primers llibres traduïts han sigut les obres de 
teatre. Però això no és d’estranyar ja que, a part que corresponen a autors de gran renom, són obres que 
tant per la seva temàtica com per l’expressió pròpia de la llengua han estat traduïdes no només per ser 
llegides individualment sinó també, i principalment, per ser presentades en lectures dramatitzades o 
representades al teatre. Per altra banda, són obres enfocades des d’un punt de vista didàctic, per a 
alumnes d’institut, que tracten temes d’interès per els joves. 
Es troba, després, la traducció de les novel·les i, finalment, molt recentment (des del 2000), la traducció 
dels reculls de poemes. En aquest sentit cal destacar els acords recents entre Quebec i Catalunya que 
tenen com a finalitat dur a terme intercanvis poètics que permetin crear lligams entre els poetes dels 
dos països i afavorir la difusió de poetes catalans a Quebec i de quebequesos a Catalunya.  
 
2.- Del corpus de llibres traduïts, la majoria són clàssics de la literatura de Quebec, d’altres han sigut 
best-sellers al moment de la seva publicació o novel·les que tracten temes d’actualitat. Es troben, 
també, llibres utilitzats amb finalitats didàctiques i llibres que responen a afinitats literàries entre 
escriptors i traductors. 
 
3.- Pel que fa als traductors, es constata que provenen d’horitzons molt diversos –advocats, 
economistes, informàtics, polítics, escriptors, professors– tot i que, pel que fa a la novel·la sobretot, 
alguns són traductors d’ofici. 
 
4.- Per altra banda, es pot observar que les traduccions s’han publicat en editorials i col·leccions de 
prestigi a Catalunya, que publiquen no només obres d’escriptors catalans importants sinó també 
d’escriptors estrangers. 
 
Finalment, malgrat la presència recent de la literatura del Quebec a Catalunya i la manca de 
planificació institucional per dur a terme una traducció sistemàtica que permeti mostrar l’estat actual 
d’aquesta literatura, es troba, cada vegada més, una voluntat manifesta de donar a conèixer aquesta 
cultura provinent de Quebec ja sigui per afinitats o voluntats individuals o per respondre a les 
tendències de mercat.  
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