
dia i de la tragèdia; un fragment de les Historiettesde Taillemant des Reaux per tal de subrat-
llar tant la importància com la fugacitat de la interpretació; dos fragments de Racine i Cornei-
lle, respectivament, serviren per contrastar l’aspecte moral de la seva obra. Finalment, tres
passatges de Suréna, obra final de la seva carrera, amb la qual podria dir-se que Corneille matà
el Cid. Amb algunes anècdotes de la «República de les lletres», il.lustració de la vida del tea-
tre i dels seus protagonistes en aquella època, va concloure aquesta lliçó exemple de la més
clàssica (per vella i per eficaç) de les normes didàctiques: prodesse et delectare, així com
aquest acte-homenatge que, per senzill, no fou pas menys emotiu. [F. L.]

La darrera lliçó de Roser Estapà.— El 27 de Maig de 2003 la Facultat de Filologia de
la Universitat de Barcelona va acomiadar una de les seves docents amb una vida acadèmica
més dilatada, la Dra. Roser Estapà Argemí. Va fer-ho, com és costum, anunciant la «darrera
classe». I va ser-ho, per bé que hi havia, junt a estudiants avisats que se’ls parlaria de Las pe-
rífrasis verbales, una representació abundosa de professors de filologies ben diverses (grec: E.
Vintró; llatí: E. Artigas; català: S. Bonet, L. Pons Griera, A. Bover, R. Pla Arxé; francès: M.
Cots; anglès: P. Guardia, B. Mott, I. Verdaguer; de romàniques: J. E. Gargallo, vicedegà). Hi
eren els companys de filologia espanyola, i entre ells l’actual Degana de Filologia, la Dra. Co-
loma Lleal. Els estudiants havien estat avisats pels seus professors, que substituïen la seva
classe per la classe de la Dra. Estapà.

La professora Roser Estapà es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, quan els estudis
de lletres s’acollien a la denominació de Filosofía y Letras, en la secció de Filologia Anglo-
germànica, i es va doctorar també a la UB amb una tesi que tractava del contrast entre l’ús del
subjunctiu del castellà i la seva correspondència en anglès. S’hi utilitzava la novel.la El Jara-
made R. Sánchez Ferlosio com a corpus.

La seva docència universitària s’ha centrat, durant molts anys acadèmics, en cursos de
gramàtica descriptiva. La metodologia que ha seguit ha estat el funcionalisme i, dins d’aquest
corrent, el que anomenem el «funcionalismo de E. Alarcos», és a dir, l’escola d’Oviedo.
Aquest tipus de model descriptiu s’ha ajustat sempre a la perfecció amb les seves qualitats més
destacades com a docent: la claredat, l’esquematisme i el rigor.

La seva darrera lliçó va estar basada en el mateix mètode de descripció funcional. Primer
va descriure allò que anomenem perífrasis verbales, i què implica la pèrdua de contingut i
l’adquisició del valor d’auxiliaritat, i després va passar a detallar les funcions de les perífrasis
dins l’esquema de la doble temporalitat (el temps dels fets, i el de parlar d’aquests fets), d’a-
cord amb la distinció que Guillermo Rojo, de la U. de Santiago, fa dels tres punts (anteriori-
dad, simultaneidadi posterioridad). Va dedicar també un temps a presentar el tema de la lli-
bertat de posició dels pronoms (nos vamos haciendo viejos/vamos haciéndonos viejos), les
possibles ambigüïetats que se’n deriven, el tema de la possible intercalació d’elements entre
els dos verbs, l’auxiliar i el verb en forma no personal, i la dificultat d’establir un límit precís
entre la perífrasi verbal i la forma verbal doble de caire fraseològic, d’estructura fixada per l’ús
repetit, i amb una unitat de contingut (echar a volar/echar a perder). Tots els punts anaven
il.lustrats amb exemples, i, com si de veritat fós una classe, els assistents varen rebre uns fulls
que marcaven el procés de la classe.

Sembla adient que la meva crònica o semblança contingui una descripció dels trets fona-
mentals de la persona, i això és el que em proposo de fer a continuació.

La professora Estapà ha tingut un segon camp d’interès, el de la fonètica i la fonologia, i
per a ella han estat cabdals les obres de R. Jakobson, N. Trubetzkoy, que ha conegut i ha ex-
plicat. Ha mantingut sempre relació amb els companys de lingüística general especialistes en
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fonètica i fonologia i ha estat molt de temps responsable de l’ensenyament del curs anomenat
Fonología del español.

L’exigència de qualitat en la docència ha estat sempre el seu objectiu, mentre que ha pos-
posat la cerca de la promoció acadèmica. En aquest sentit val a dir que la Dra. Estapà ha dedi-
cat part de la seva energia a l’ensenyament de l’espanyol a estrangers, en el marc de les acti-
vitats de Estudios Hispánicos, de la Universitat de Barcelona, així com en diversos programes
nord-americans.

La professora Estapà va acceptar ja fa anys, el càrrec de Tutora dels successius Programes
de Doctorat en Llengua Espanyola, de la mateixa manera que havia acceptat de ser la respon-
sable de les convalidacions que tenien a veure amb llengua espanyola. No cal dir que es trac-
ta de tasques que emprèn qui té la convicció de pertànyer a un col.lectiu que genera unes ac-
cions de gestió acadèmica a les quals s’ha de fer front; i ella s’ha barallat amb normatives,
lleis, necessitats, costums i casos concrets. Mai gasiva del seu temps.

Possiblement sigui la història i, per damunt de tot, la història de Catalunya, el saber que
més s’ha proposat acumular al llarg de la seva trajectòria. I sens dubte és l’òpera l’art que més
ha seguit i del qual més ha gaudit.

La seva modernitat s’ha fet palesa en un camp abans desatès i ara fonamental: el de la
seguretat en el treball. I entre les comissions en què els docents universitaris podem mou-
re’ns, Roser Estapà triava la que maldava per evitar riscos i afavorir les correctes condicions
laborals.

Més de cent persones van anar a escoltar Roser Estapà en la seva darrera lliçó, en una ses-
sió de durada habitual —hora i mitja—; totes compartien l’estimació per una persona discre-
ta, capaç i que ha representat en tants anys la dignitat de la professió docent.

Al terme de la classe sobre perífrasis verbales, la responsable de la secció de llengua del
Departament, que firma aquesta crònica, va cloure un ritual com és l’acompanyament d’un
col.lega a la seva darrera classe, que es tradueix en un acte de comunicació ben especial, en què
la veu de l’acomiadat i el silenci dels qui acomiaden donen fe de la universalitat del coneixe-
ment. [E. Ma.]

Doctorat Honoris Causade Badia i Margarit a Alacant. — El dia 22 de novembre de
2002 va tenir lloc la investidura d’Antoni Maria Badia i Margarit com a doctor honoris causa
per la Universitat d’Alacant. L’acte, presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Salvador
Ordóñez, va comptar amb una nodrida representació de les dues universitats més importants
del domini lingüístic, les de València i Barcelona, i de la màxima institució de la llengua ca-
talana, l’Institut d’Estudis Catalans. Tot en atenció a la vàlua de la insigne personalitat que
s’honorava a Alacant i a la seua significació en el progrés científic dels estudis sobre el català
durant la major part del segle XX. La sessió estrictament acadèmica va ser iniciada per la lau-
datio conjunta dels padrins Francesc Gimeno Menéndez, titular de la càtedra de Lingüística
històrica espanyola, i Brauli Montoya Abat, del Departament de Filologia Catalana. Després
de la laudatio, Badia i Margarit no es va limitar a omplir l’expedient amb un discurs de cir-
cumstàncies, que hauria estat perfectament comprès i acceptat a la vista de la seua edat i els
seus mèrits més que demostrats. Tot al contrari, Badia, com a prova de la seua eterna joventut
intel.lectual, va desenvolupar una originalíssima lliçó d’inspiració pirandel.liana, «325 Regles
de esquivar vocables a la cerca d’autor», que s’emmarcava en la polèmica encetada per ell ma-
teix d’ençà que feia poc més de mig segle (1950) havia donat a conèixer aquella primera temp-
tativa de caire normatiu del català. En poques paraules, Badia hi referma la seua tesi sobre
l’autoria de Pere Miquel Carbonell, exposada al seu llibre de 1999, i replica els arguments en
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