
 
 

La UdG ret homenatge al 
professor Joaquim Garriga 

 

Girona, 10 d’octubre de 2018. La Facultat de Lletres homenatja el professor 
d’Història de l’Art Joaquim Garriga i Riera, traspassat el passat 20 de juliol, amb 
un acte institucional que es durà a terme a la Sala de Graus del centre el dia 11 
d’octubre a les 12.30 h. 

L’acte comptarà amb la presència del degà de la Facultat de Lletres, Àngel 
Quintana, del vicerector de Qualitat i Transparència, Pepus Daunis i del professor 
Joan Bosch, investigador principal del grup de recerca d’Història de l’Art Modern. 
Intervindran amics i col·laboradors del professor Garriga, com Josep Maria 
Nadal, Francesc Miralpeix, Teresa Avellí, Isabel Joan, Neus Dàvila, Ventura 
Bassegoda i Vicenç Furió. 

Així mateix, i per voluntat expressa del professor Garriga, la seva família farà 
lliurament del fons bibliogràfic de l’historiador a la Biblioteca de la UdG i es 
presentarà l’exlibris que s’ha dissenyat per identificar els volums d’aquest fons. 

L’associació de Música Antiga de Girona, dedicada a l’estudi i difusió de la música 
custodiada a l’Arxiu Capitular de Girona, acompanyarà l’acte amb una selecció de 
peces escollides. 

Especialista en art renaixentista i barroc, Joaquim Garriga Riera (1945-2018) era 
catedràtic emèrit de la UdG. La seva recerca es va centrar en temes d’art 
renaixentista a Europa, especialment a Itàlia i Catalunya. Es va ocupar dels 
tractats i d’altres escrits del període modern europeu sobre l’activitat artística; va 
investigar la gènesi dels procediments moderns de representació perspectiva i la 
seva difusió als tallers de pintors dels s. XV i XVI, sobretot en ambients de 
profunda tradició artesana; va estudiar l’arquitectura, l’escultura i la pintura 
d’època renaixentista a Catalunya, tant des d’un marc tècnic i estètic com sòcio-
econòmic i cultural; i va participar en treballs de documentació i difusió 
científiques del patrimoni històrico-artístic català.  
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