
FERNANDO HUERTA VIÑAS 
 
Neix a Barcelona el 24 de novembre de 1941. 
 
Cursa estudis de Filologia Romànica a Barcelona (UB) del 1958 al 1963. Es 
llicencia al juny de 1963. 
 
Professor de Llengua Espanyola al Spanish Department de la Universitat 
d’Aberdeen (Escòcia) del 1963 al 1966. 
 
Imparteix també classes d’espanyol durant el mateix període a Aberdeen 
Grammar School, Aberdeen Training College i Aberdeen College of Commerce. 
 
Es doctora a la Universitat de Barcelona en abril de 1967 amb una tesi sobre 
les peces veterotestamentàries del MS. 1139 de la Biblioteca de Catalunya 
amb ‘Sobresaliente cum laude’. 
 
D’ Octubre de 1966 a juny de 1972 és professor de Llengua, Literatura i 
Història espanyoles al Department of Hispanic Studies de la Universitat de 
Glasgow (Escòcia).  
 
El setembre de 1972, després de presentar-se al concurs públic que havia 
obert la UAB uns mesos abans, entra a formar part del Departament de 
Filologia Espanyola, el qual el destina a la docència de Literatura a la llavors 
recent inaugurada Facultat de Ciències de la Informació. 
 
Al gener de 1975 guanya oposicions a ‘Adjunto de Universidad’ en Madrid i 
pren possessió de la plaça de Literatura a la Facultat de Ciències de la 
Informació a l’octubre de 1976. 
 
De l’octubre de 1981 a gener de 1983 ocupa el càrrec de Degà a Ciències de la 
Informació. 
 
En abril de 1985 rep el premi Prat de la Riba per la publicació de la sevi tesi 
doctoral, en ser considerada aquesta la millor obra de recerca filològica sobre 
la cultura i la història catalanes publicada durant els deu anys precedents. 
 
Des del curs de 1984 s’integra als cursos de l’EUTI, a on impartirà assignatures 
de Literatura Comparada, Teoria de la Literatura i Literatura Espanyola, fins a 
acabar tenint tota la seva dedicació docent en aquest centre fins al juny de 
2004, quan s’acollirà al nou pla d’emeritatge. 


