
les succesives generacions, un missatge que invita a pensar amb llibertat i risc. Per la seva con-
dició d’autora clàssica, l’obra de la poeta gallega estigué sotmesa des del moment de la seva
publicació a un seguit d’interpretacions acuradament fixades pel professor Basilio Losada
(lectures folklòrica, existencial, social, feminista i religiosa). Després d’aquest apropament a
la recepció crítica, parlà de la seva vessant narrativa, escrita, com la seva correspondència, en
castellà. El professor Losada retrata l’autora com a dona ferida que escriu en gallec per fet
d’ésser la llengua dels humils, dels que ella anomena els tristos, “los que soportan sin saberlo
la jauría de los triunfadores”. Tanmateix, fa un atent recorregut crític per l’obra narrativa ro-
saliana, que explicà com un acte de sinceritat de l’autora. El text íntegre de la lliçó es recull al
volum d’homenatge Professor Basilio Losada, Ensinar a pensar con liberdade e risco(Barce-
lona: Xunta de Galicia / Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2000), coordinat per Isa-
bel de Riquer, Elena Losada i Helena González.

Així mateix, tot coincidint amb la jubilació del mestre es van organitzar al mes de no-
vembre de 2000 les jornades Oralidade e creación en Galicia, per tal de reflexionar sobre un
dels temes preferits del professor Losada, l’oralitat com a suport de la tradició popular i com
a punt de partida per a la renovació de la narrativa culta actual, en la qual van participar des-
tacats estudiosos com ara Xesús Alonso Montero, Carlos Casares, Suso de Toro, el narrador
oral Cándido Pazó i el mateix professor Losada (Cfr. nota anterior). [I. R/ E. L./H. G.]

Recepció pública d’Anscari M. Mundó a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Bar-
celona (8 de març de 2001).—El professor Anscari M. Mundó, membre de la Secció Histò-
rico-Arqueològica de l’IEC, fou rebut com a membre numerari de l’Acadèmia de Bones Lle-
tres. El tema del seu discurs fou “De quan hispans, gots, jueus, àrabs i francs circulaven per
Catalunya” i la contestació i benvinguda anà a càrrec de l’acadèmic Antoni Pladevall. Mundó
hi estudia els camins i les vies de comunicació que, entre els segles VIII i X, constituïen la in-
fraestructura de la terra que un dia esdevindria Catalunya. I tot, a l’època crucial per a la plas-
mació del poble i per a la formació de la seva llengua. [A. M. B. i M]

Homenatge a Joan Triadú (30 de juliol de 2001).—Joan Triadú, veritable prototipus de
l’home de lletres engatjat amb la llengua i la cultura catalanes, del qual seria superflu de pre-
sentar l’actuació i l’obra, atenyia la significativa fita dels vuitanta anys el dia 30 de juliol de
2001. Amb aquest motiu, la ciutat de Vic i la Universitat de la mateixa ciutat li oferiren un cà-
lid i emotiu homenatge, que es desenvolupà a la Biblioteca en bona hora anomenada Joan
Triadú, als baixos del Museu d’Art de la Pell. Hi sentírem parlaments adients de Ricard Tor-
rents, Rector de la Universitat de Vic, i de Jacint Codina, Alcalde de la ciutat, i els elogis de
l’homenatjat per Carles Duarte i Joan Josep Isern. I dic adients, no solament per llurs contin-
guts adequats, sinó perquè la humanitat hi superava la circumstància. A continuació hom pro-
cedí a vuit lectures de textos del mateix Triadú, escollides, recitades i comentades per tants
d’altres col.legues i amics seus. Si algú, en veure’n la tirallonga anunciada, havia temut que
aquesta part de la sessió podia resultar poc atractiva, s’hauria errat de mig a mig: tan ben pre-
sentats i tan admirablement llegits, tingueren en suspens els assistents a l’acte, que així, sense
dir-s’ho, també participaven cordialment a l’homenatge col.lectiu. El discurs de gràcies de
Joan Triadú fou un commovedor repàs d’història i d’autobiografia. Quan ell ja donava la jor-
nada per acabada, un nodrit grup d’amics el sorprengué amb un sopar secretament preparat, al
qual assistiren el seu vell amic Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya, alts cà-
rrecs de l’administració, de la Fundació Jaume I i un ric etcètera de persones que li han fet cos-
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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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