
Narcís Figueras Capdevila (Sils, la Selva, 1962) és llicenciat en filologia clàssica per la 
Universitat Autònoma de Barcelona el 1986. De 1986 a 1996 va ser professor agregat 
d’ensenyament secundari i des de 1996 fins a l’actualitat és professor de la Universitat Oberta 
de Catalunya, on va dirigir la Llicenciatura de Filologia catalana (2004-2008) i va participar en la 
gestació del nou Grau de Llengua i literatura catalanes, adaptat a l’Espai Europeu d’Educació 
Superior. Forma part de la redacció de la revista Digithum. Les humanitats en l’era digital. Ha 
format part de diversos projectes de recerca sobre historiografia llatina humanística, sobre 
patrimoni literari i sobre literatura catalana d’època moderna.  
 
A banda del seus estudis com a filòleg, en l’àmbit local i comarcal és conegut en el seu vessant 
de president del Centre d’Estudis Selvatans (CES) durant diversos mandats. Ha dirigit i 
coordinat diverses publicacions de recerca tant d’àmbit local com més general, i ha estat editor 
o coordinació d’edicions científiques diverses (actes de jornades i congressos, obres 
col·lectives, etc.) En aquests moments també és membre de la junta de Coordinadora de 
Centres d’Estudis de parla catalana (CCEPC) i patró de la fundació Institut Ramon Muntaner 
(IRMU) de suport als centres d’estudis comarcals. És membre dels consells de redacció de 
Quaderns de la Selva (CES), Frontissa (CCEPC) i Plecs d’història local (CCEPC / IRMU / 
L’Avenç). Ha estat director (2012-2014) de Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació de 
Girona. 
 
Ha publicat articles i llibres, conjuntament amb altres persones, com ara Veïnats, camins i 
cases de pagès. Aproximació històrica als termes de Sils i Vallcanera (1993, amb Francesc 
Anoro, Lluís Costa i Joan Llinàs) o, amb els mateixos autors, La cuina a Sils (1994). També ha 
publicat, amb Joaquim M. Puigvert (UdG), l’edició i estudi Tribulacions d'un masover fadristern. 
Narcís Ciurana, de Maçanet de la Selva, i el seu llibre de comptes i memòries (1998) i Deu 
llegües de pols i roderes. El camí ral de Girona al Tordera (2005, amb Miquel Borrell, Joan 
Llinàs, Jordi Merino i Elvis Mallorquí). Ha estat coordinador, junt amb Joan Llinàs, de les obres 
col·lectives Història de la Selva (Diputació de Girona, 2011) i Homes i dones de la Selva. 
Diccionari biogràfic (Consell Comarcal de la Selva, 2012). 
 
Ha escrit sobre literatura i territori, en especial els capítols sobre la Selva dins l'obra Atles 
literari de les terres de Girona (2003), dirigida per Mariàngela Vilallonga i Narcís Jordi Aragó 
(que té la seva continuïtat en www.atlesliterari.cat), i forma part del Grup de Recerca de 
Patrimoni literari de la Universitat de Girona.  
 
Ha comissariat, junt amb Joaquim M. Puigvert (UdG), l’exposició itinerant produïda per la 
Diputació de Girona La Mancomunitat de Catalunya a les terres de Girona (2014-2016), i tots 
dos han coordinat un equip d’autors que prepara un llibre sota el mateix títol (a aparèixer el 
2015). 
 
 


