Llorenç Soldevila i Balart (Monistrol de Montserrat, Bages, 1950)
Mestre, professor titular de la Universitat de Vic i Doctor en Filologia catalana.
Coautor de llibres de text de llengua i literatura: Solc (1980), Garba (1981),
Nexe (1986), Nexe Cou (1987). S’ha dedicat a l’estudi i edició de l’obra entre
d'altres autors de Jeroni Zanné (Una Cleo i altres narracions, 1978), Josep Pla
(Pla, de viatge, 1988), Agustí Bartra (El vent llaura la mar, 1984 i Agustí Bartra:
poeta auroral, 2009), Jacint Verdaguer (Jacint Verdaguer. Deu rutes literàries,
1995) i Baltasar Porcel (El misteri de l’alzinar i altres narracions, 1982 i Tot
Porcel. D’Els condemnats a Olympia a mitjanit, 2008). Ha publicat l’antologia La
cançó catalana 1959-1984 (1984) i la tesi doctoral La Nova Cançó (1958-1987).
Balanç d'una acció cultural (1993).

En l’àmbit pedagògic, ha experimentat estratègies didàctiques per a
l’ensenyament de la literatura: Una ruta planiana (1988), Bestiaris (1989), El
Montseny i les Guilleries: paisatge, mite i literatura (1990), Un temps, un país
(1888-1939) [1993], Jacint Verdaguer: formació i dimensió d'un mite (1995),
Planautes (1997), Narracions d'aventures. L'aventura de llegir (1998), De la por
al terror (1998), Una novel·la són paraules. Introducció a l'obra de Mercè
Rodoreda (2000), Tot Porcel. D’Els condemnats a Olympia a mitjanit (2008),
Agustí Bartra. Poeta auroral (2009) i, signats amb Josep Camps, El comte
Arnau (i el Comte Mal). Tres rutes literàries (1994) i Amb tinta blava. Literatura
catalana a les Balears i Pitiüses (2001). Ha preparat una edició escolar de
Canigó (2002), de Jacint Verdaguer, la Ruta literària de Miquel Martí i Pol
(2004) i una Antologia de la poesia catalana (2005) conjuntament amb Isidor
Cònsul.

Entre 1996 i 2000 amb tres autors més va publicar els manuals de
llengua i literatura catalana d’ESO i Batxillerat de Text/Enciclopèdia Catalana.
Entre 2001 i 2002, redacten quatre manuals nous d’ESO per a Enciclopèdia
Catalana/La Galera. De 2007-2008, fan una nova edició de manuals de llengua
d’ESO per a Text/La Galera. És també autor d’un manual de literatura de

batxillerat

(2008),

juntament

amb

Josep

Camps,

per

al

Grup

Promotor/Santillana.

Ha codirigit, entre altres, les col·leccions “Textos per a l’ensenyament” i
“El Garbell”, d’Edicions 62; “Esparver/crèdits” per a Edicions de La Magrana i,
actualment, dirigeix “Les Eines”, de Proa.

Ha estat comissari de les exposicions: Verdaguer, un geni poètic (2002) i
Joan Alcover i Miquel Costa i Llobera: classicisme i modernitat (2004).

Acaba de publicar Geografia literària. Comarques barcelonines (2009) i
Geografia literària. Comarques tarragonines i Terres de l’Ebre (2010) els dos
primers dels deu volums que tindrà la col·lecció que per primera vegada
cartografia el país literàriament. El projecte es complementa amb el web
Geografia literària dels Països Catalans (www. endrets.cat).

