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Es va doctorar en
Filologia Catalana el 2002 amb la tesi La poesia occitana de la primera
meitat del segle XIV : L'exemple de Raimon de Cornet
, dirigida per la
Dra. Lola Badia. Ha treballat com a professora de Literatura Catalana
Medieval a la Universitat de Barcelona (1995-1996) i a la Universitat
Autònoma de
Barcelona (1996-1997). Durant l'any 1996 va gaudir d'una beca del Comissionat per a
Universitats i
Recerca a l'
Institut d'Histoire et de Recherche des Textes
a París.
Va exercir com a lectora de català a la Université Paris-IV-Sorbonne (1998
-2001) i a la universitat París-III-Nouvelle Sorbonne (2000) i com a
professora de Filologia
Romànica a la Université Paris-IV-Sorbonne
(1998-1999). Des de setembre de 2002 és
professora de llengua i literatura espanyoles a George Washington University,
a Washington
DC. Els seus àmbits de
recerca són : 1) la lírica occitano-catalana del segle XIV, 2) l'obra
de
Raimon de Cornet, particularment els textos de transmissió catalana, i 3) la
poesia del
Consistori de Tolosa. Actualment prepara
un treball sobre l'ambigüitat en la poesia
occitano-catalana del segle XIV.
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