
tat al llarg de la seva vida i que, en aquesta memorable ocasió, volien testimoniar-li l’afecte i
l’adhesió que tan justament s’ha guanyat. [A. M. B. i M.]

Homenatge a Segimon Serrallonga amb motiu de la seva jubilació.—El dimarts 26
de juny de 2001, al vespre, va tenir lloc, a la Sala de la Columna de l’Ajuntament de Vic, l’ac-
te d’inauguració de la VI Universitat d’Estiu de Vic, durant el qual es féu un emotiu homenat-
ge a Segimon Serrallonga, poeta, traductor, crític literari, professor i bibliotecari de la Univer-
sitat de Vic, amb motiu de la seva jubilació, en complir setanta anys.

Després d’una presentació de la VI edició de la Universitat d’Estiu a càrrec de Ramon Pinyol
i Torrents, vicerector d’Afers Acadèmics de la Universitat de Vic, Francesc Codina i Valls, pro-
fessor de la mateixa Universitat, va fer un “encomi” de Segimon Serrallonga, el qual tot seguit
va pronunciar una erudita i alhora brillant i incisiva lliçó de comiat sobre Cultura antiga, huma-
nisme nou. En acabat, el Rector de la Universitat de Vic, Ricard Torrents, company de tota la
vida de Serrallonga, glossà la seva figura i la seva obra i el proclamà primer professor emèrit de
la seva Universitat. Clogueren l’acte un parlament del Conseller d’Universitats, Recerca i So-
cietat d’Informació de la Generalitat de Catalunya, Andreu Mas-Colell, i un breu discurs de l’al-
calde de Vic i president de la Fundació Universitària Balmes, Jacint Codina.

Una mica més tard, en un restaurant de Vic es van reunir, en un sopar informal, un bon
nombre d’amics, col.legues i parents de Segimon Serrallonga, i li van fer lliurament d’una Mis-
cel.lània Segimon Serrallongapreparada en el secret més absolut i coordinada per Ramon Pi-
nyol i Torrents, Carlota Torrents i Ferrer i Antoni Tort i Bardolet, en la qual hi ha diversos es-
tudis sobre temes d’història i de literatura i adhesions molt variades a l’homenatjat, entre les
quals cal destacar especialment l’extens treball de Ricard Torrents “Vam partir tots cinc o
l’(a)ventura del poeta”.

Cal afegir, encara, que el número 73/74 de la revista vigatana de poesia Reduccions, dirigida
per Lluís Solà i Sala, corresponent al febrer de 2001, ha estat dedicat igualment a Segimon Se-
rrallonga i conté, a part d’un bon nombre de poemes, estudis de Ricard Torrents, Joan A. Argen-
ter, Manuel Carbonell, Pere Farrés, Joaquim Molas, Jaume Pòrtulas i Joan Triadú. [J. M. i M.]

Joaquim Molas, l’última lliçó. —El divuit de desembre de 2000, el Dr. Joaquim Molas
impartia la seva última classe a la Universitat de Barcelona, abans d’encetar una nova etapa
com a catedràtic emèrit de literatura catalana. L’acte, celebrat a l’Aula Magna, va comptar amb
la presència de nombroses personalitats del món de la cultura, així com dels seus deixebles: des
d’aquells primers que als 60 assistien a unes pioneres lliçons clandestines als Estudis Universi-
taris Catalans, fins als joves d’una vintena d’anys, fills de la democràcia. Àlex Broch, Jordi
Castellanos, Pere Gimferrer i Baltasar Porcel, entre d’altres, van fer-se ressò de l’esdeveniment
i tots van coincidir a l’hora de copsar-ne el sentit: la polièdrica trajectòria de Molas, iniciada en
plena aridesa franquista, constitueix un esforç extraordinari de continuïtat cultural. Les facetes
de crític, historiador, activista, docent, han cristal.litzat, primer, en la consolidació d’una escola
d’investigadors, formada en el rigor ecdòtic i hermenèutic; segon, en una periodització dels di-
versos moviments esteticoideològics i de la producció literària moderna i contemporània —la
culta i la popular—, d’acord amb el context europeu; tercer, l’exhumació de textos inèdits o
oblidats, amb la consegüent formulació d’interpretacions capdavanteres; i, last but not least,
l’establiment d’un cànon d’autors sobre el qual pivota l’actual historiografia literària catalana.

El tema escollit per Molas va ésser la Sociedad Filosófica, creada a Barcelona el 1815.
Ben significativa, l’elecció, per tal com ens situa a la frontissa entre la Il.lustració i el Roman-
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