
(«Centre dona i literatura» de la Univ. de Barcelona) i Tobias Brandenberger (Schweizeris-
cher Nationalfonds).

Amb aquesta alternança entre activitats de coneixement o promoció i d’aprofundiment o
recerca, ambdós objectius prioritaris de la Fundació, ha transcorregut la major part l’any
acadèmic 2002-2003, que, com ja és habitual, s’ha tancat amb la celebració d’un interessan-
tíssim curs d’estiu sobre «Llengües i literatures peninsulars entre els segles XVI i XVIII », amb les
intervencions dels professors M. d’Agostinho (Univ. de Neuchâtel), Eulàlia Duran, Rosa Na-
varro i Josep Solervicens (Univ. Barcelona), Alonso Montero (Universidade de Santiago de
Compostela), P. Álvarez de Miranda (Univ. Autónoma de Madrid), Guillermo Serés (Univ.
Autònoma de Barcelona), J. Martí Mestre i J.V. Escartí (Univ. de València), Carlos Gilly
(Univ. Basilea) i Rolf Eberenz (Univ. Lausanne). Les sessions del curs tractaren des de les re-
lacions transversals entre les literatures a les influències previsibles de la Inquisició, passant
per exposicions sobre gèneres concrets o estats de la qüestió, a fi i efecte d’eliminar tòpics i de
conèixer les darreres aportacions a l’estudi de l’època. Per la qualitat acadèmica dels partici-
pants, la novetat i originalitat de les reflexions i notícies i per la clara vocació interdisciplinar
i interlingüística, les intervencions tingueren un indubtable atractiu, per la qual cosa és previ-
sible la publicació de tot el material en un futur volum.

A hores d’ara, els membres de la Fundació Germà Colón Domènech treballen en l’orga-
nització del curs d’estiu per al 2004, de temàtica més específicament lingüística, i en la defi-
nició i concreció de nous projectes «romànics». [T. M. R.]

* * *

Acte acadèmic en record del professor José Manuel Blecua Teijeiro.— El dia 22 d’a-
bril de l’any 2003 a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona se celebrà un acte acadèmic
en record del doctor José Manuel Blecua Teijeiro, catedràtic de Literatura Espanyola de la Fa-
cultat de Filologia de l’esmentada Universitat, traspassat als 90 anys d’edat, el 8 de març. Pre-
sidí el Rector que estava acompanyat pels professors Coloma Lleal, Rosa Navarro, Joaquim
Marco, Gabriel Oliver i Adolfo Sotelo.

En presència d’un nombrós públic, del qual cal esmentar, entre d’altres, els dos fills José
Manuel i Alberto, companys universitaris de claustre i una nodrida representació de catedrà-
tics i professors de secundària, la majoria exalumnes, cada intervinent comentà diverses face-
tes del finat, però tots coincidiren a destacar la seva passió vers la filologia, el seu amor vers
la literatura, el seu rigor investigador, el seu entusiasme docent, la seva exquisida sensibilitat
i gentilesa, i la seva voluntat de crear escola. Fins i tot, es parlà d’alguna faceta poc coneguda
d’aquest professor aragonès: la seva afecció a col.leccionar postes de sol durant les seves esta-
des a Jaca amb motiu dels cursos d’estiu, fruit probablement del seu gust pel paisatge bucòlic
i per la bellesa natural.

Tot heretant l’esperit de la «Institución Libre de Enseñanza», Blecua fou primer catedrà-
tic d’institut i després, d’ençà l’any 1959, de la Universitat de Barcelona. Amic personal de
Pedro Salinas i Jorge Guillén, s’especialitzà en el Segle d’Or de les lletres castellanes, de les
quals fou un excepcional mestre i un magnífic expert, sense oblidar els seus coneixements i es-
tudis sobre autors castellans medievals o poetes del segle XX.

En definitiva, Blecua ha estat un dels màxims representants de la filologia castellana —ho
avalen les seves acurades edicions de Juan Manuel, Fray Luis, Quevedo, Jorge Guillén— i un
dels continuadors i puntals de la tradició filològica de la Universitat de Barcelona, en uns anys
difícils —tot s’ha de dir— bo i duent a terme una tasca comparable a la feta per Martí de Ri-
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quer en el camp de la Romanística i Antoni Maria Badia i Margarit en el camp de la Cata-
lanística.

Va cloure l’acte el Rector tot reconeixent precisament l’aportació de Blecua a aquesta tra-
dició filològica. Per fi, trencant tot formalisme, el fill Alberto Blecua, deixeble privilegiat,
agraí amb emotives paraules els parlaments i la presència del nombrós públic, en un dia poc
propici per a una assistència multitudinària, ja que era l’endemà de les vacances de Pasqua i
vigília de St. Jordi. [C. B. V.]

Homenatge a Marià Villangómez. — El dia 8 de maig de 2003, coincidint amb pocs dies
de diferència amb l’aniversari de la seva mort, tingué lloc una jornada de record i homenatge
a l’escriptor eivissenc Marià Villangómez i Llobet (1913-2002), organitzada conjuntament per
la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Enciclopèdia
Catalana i l’Òmnium Cultural. Villangómez havia estat guardonat amb el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes l’any 1989 i era membre corresponent de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.1

L’homenatge, que prengué com a lema els versos del seu poema Cancó de vesprada,«Vo-
ler l’impossible ens cal,/ i no que mori el desig», constà de dos actes de naturalesa comple-
mentària. A les 12 del migdia, a la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, hi ha-
gué una sessió acadèmica, convocada per les Seccions Històrico-Arqueològica, Filològica i de
Filosofia i Ciències Socials, presidida per l’Hble. Sr. Josep Laporte, president de l’IEC, i per
l’Hble. Sr. Damià Pons, conseller d’Educació i Cultura del Govern de les Illes Balears.

En aquesta sessió hi hagué diverses intervencions sobre aspectes diferents de l’obra de Vi-
llangómez. Joan Vilà i Valentí, president de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, extensa-
ment relacionat amb les Pitiüses, va fer una recordança personal de l’escriptor desaparegut i
de la seva fonda relació amb la terra i la gent d’Eivissa, destacant l’interès de la seva obra no
poètica. Joan Triadú, membre de la mateixa Secció, dissertà sobre el llibre Sonets de Balansat,
que l’any 1955 obtingué el premi de poesia de Cantonigròs d’un jurat presidit per Carles Riba,
i que representà el reconeixement de la vàlua de Villangómez pel món literari català. Joaquim
Molas, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, dedicà el seu parlament a comentar un
altre gran llibre de Villangómez, El cop a la terra(1962), i la seva especial significació en la
trajectòria poètica de l’autor i en l’evolució de la poesia catalana en general. Isidor Marí, se-
cretari de la Secció Filològica i vocal d’Òmnium Cultural, va subratllar la importància de l’a-
portació lingüística de Villangómez, tant per mitjà de la seva obra creativa com dels seus tre-
balls específicament lingüístics i la seva docència. Joaquim Mallafrè tractà de diversos
aspectes de les traduccions poètiques de Villangómez, una altra de les facetes rellevants de
l’obra de l’escriptor eivissenc. El conseller Damià Pons, finalment, va situar i valorar la tasca
de Marià Villangómez en el panorama literari i cultural de les Pitiüses i de les Balears en el seu
conjunt. Va completar l’acte, molt concorregut, la projecció d’un vídeo en què el mateix Vi-
llangómez recitava el poema Els mursen veu de fons, mentre se’l veia passejar per diferents
indrets de la ciutat d’Eivissa relacionats amb la seva vida i la seva obra.

A dos quarts de vuit del vespre, a l’Auditori de la Fundació Enciclopèdia Catalana, tenia
lloc la segona sessió d’aquesta jornada d’homenatge, que evocava amb el seu títol, Entre el
vent i sota el cel, un altre dels poemes de Villangómez. L’acte comptà amb unes paraules de
Joaquim Maluquer, en representació de la Fundació; amb una dissertació de l’escriptor eivis-
senc Jean Serra sobre la producció poètica de l’escriptor eivissenc, i amb una intervenció de
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1. Podeu accedir a una informació general sobre l’escriptor i la seva obra a l’espai virtual de literatura ca-
talana Lletra: http://www.uoc.edu/lletra/noms/mvillangomez/index.html.


