
a ciò che è la disciplina» (devo la citazione alla vedova del professor Giuseppe E. Sansone, la
signora Mercedes, che mi ha fatto cortesemente leggere la lettera, e autorizzato a pubblicarne
stralci).

Quelle testé riferite sono parole chiare, ferme e dure, da cui si evince come l’ultimo pe-
riodo della vita di Giuseppe E. Sansone non gli avesse risparmiato qualche amarezza, che pro-
babilmente gli proveniva dal crescente burocratismo —presente, a suo modo di vedere, nei
meccanismi gestionali dei saperi accademici— dell’Università italiana, sempre da lui intesa,
partecipata e vissuta invece come luogo esclusivo di ricerca, e sede di raccolta dell’intellet-
tualità più colta e capace.

Ciò non di meno, o proprio per questa ragione, la stragrande maggioranza di romanisti e
di uomini di cultura, tanto italiani quanto catalani o di altra nazionalità, ricorderà e rimpian-
gerà, e non per breve tempo, l’opera e la memoria di chi fu Maestro e rappresentante insigne
di questa disciplina, ma soprattutto —come pure è stato scritto— «cultore dell’amicizia e del-
la parola poetica», per tutta la sua vita.

Carmelo ZILLI

Università degli Studi di Bari

PIERRE VILAR

(1906-2003)

L’historiador Pierre Vilar va morir el dia 7 d’agost de 2003 a Saint-Palais, al País Basc
francès.Tenia noranta-set anys. Ha estat, des del 1951 director d’estudis de l’École Pratique
des Hautes Études de París i el 1965 succeí Ernest Labrousse a la càtedra d’història econòmi-
ca de la Sorbona. Ha deixat una obra important des del punt de vista metodològic i històric.
D’entre la seva nombrosa producció cal destacar la seva proposta metodològica, exposada el
1960 a Creixement econòmic i anàlisi històrica. S’ha de valorar d’entre els treballs d’història
hispànica la seva petita Histoire de l’Espagne (1947), reeditada nombroses vegades i traduïda
al català, i, sobre tema històric específicament català, el famós article Le déclin catalan du bas
moyen-âge (1959) aplegat en la compilació Crecimiento y desarollo (1965) i Le Manuel de la
Companyia Nova de Gibraltar (1962). Destaca la seva tesi inacabada Catalunya dins l’Es-
panya moderna, editada en francès el 1962 i en versió catalana en quatre volums el 1964-
1968. Complementà alguns aspectes en els seus Assaigs sobre la Catalunya del segle XVIII

(1973). Darrerament ha publicat unes memòries autobiografiques, Pensar històricament
(1995) essencials per a comprendre la seva trajectòria humana i científica.

El Vilar estudiant aleshores de geografia tingué un primer contacte directe amb Barcelo-
na el 1927; hi residí del 1931 al 1936, i finalitzades la guerra civil espanyola i la Guerra Mun-
dial del 1946 al 1948, any en què hagué de retornar definitivament a Paris. Aquestes estades i
les posteriors vingudes periòdiques més curtes les dedicà a la confecció de la seva tesi, és a dir
a l’estudi de Catalunya, especialment en el segle XVIII, com a exemple de la complexitat dels
problemes d’identitat nacional.

La publicació en versió catalana de la seva tesi en quatre volums a Barcelona del 1964-68,
la mort el 1960 de Jaume Vicens Vives i la vida semi-amagada de Ferran Soldevila el conver-
tiren en el mestre indiscutit dels joves historiadors catalans. El reconeixement acadèmic català
li arribà el 1958 i el 1961 en ser nomenat membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bo-
nes Lletres de Barcelona i de la Secció Històrico-arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans
respectivament. Seguiria la seva investidura de doctor Honoris causa per la Universitat de
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Barcelona el 1979, conjuntament amb Joan Miró i Frederic Monpou, el 1986 la seva partici-
pació en la inauguració de curs de la Universitat de Barcelona amb motiu dels Cinquanta anys
de la Guerra Civil i, finalment, la concesió a París, el 2000, de la Medalla d’Or de la Genera-
litat de Catalunya, la seva darrera sortida pública.

Avui el recordem no només perquè fou un dels grans historiadors del segle XX, sinó per la
seva dedicació a estudiar la història i la cultura catalanes. Nascut a Frontinhan, les seves arrels
occitanes —els seus avis encara parlaven en occità— li donaren possiblement una sensibilitat de
cara el nostre país que és difícil de trobar en un professor de la Sorbonne parisenca. La seva pre-
ocupació pels fonaments nacionals es veieren potenciats pels congressos dedicats a la reflexió
sobre la cultura catalana (Continuitat històrica de la consciència nacional catalana, Barcelona,
1977; Procés històric i cultura catalana, Barcelona, 1983; Reflexions sobre els fonaments del fet
català, València 1983) i el fet valencià en particular (Cultura individual i cultura nacional, Valèn-
cia, 1983). Crec interessant esmentar, pel seu interès filològic, un dels seus darrers estudis, publi-
cats a El Contemporani el 1995 (p. 13-20) sobre “L’Oda a la Pàtria. La pàtria imaginària?”, res-
senya crítica dels dos volums d’Antoni Lluc Ferrer, professor a la Universitat d’Ais-Marsella,
La patrie imaginaire (Universitat de Provença, 1987) en el qual reivindica el caràcter mític de
l’Oda d’Aribau servint-se dels mateixos arguments de Ferrer però en sentit contrari.

La seva llarga vinculació personal a Catalunya i el fet que la focalitzés per als assaigs teò-
rics sobre les estructures nacionals l’han convertit en un punt de referència obligat per als his-
toriadors catalans i no catalans i la seva influència ben segur que perdurarà molt de temps.

Eulàlia DURAN

Institut d’Estudis Catalans

MIQUEL MARTÍ I POL

(1929-2003)

El dia 11 de novembre del 2003 moria el poeta Miquel Martí i Pol. El seu ha estat —i és
encara— un cas excepcional en el panorama de la literatura catalana. La poesia de Martí i Pol,
si més no, és llegida per públics de tota mena —fins i tot per aquella gent que pràcticament no
en llegeix d’altra— i ha estat divulgada i valorada des de sectors molt diversos. Arran de la
mort, s’han succeït múltiples homenatges que han abraçat des dels àmbits més estrictament
institucionals o acadèmics fins a reaccions del tot espontànies de persones quasi anònimes que
volien mostrar la seva estima a l’escriptor desaparegut (lectures de textos, pàgines de condol
a internet, murals a les parets de les escoles, cartes a la premsa, etc.)

La valoració de la seva obra s’ha produït des de llocs molt heterogenis i amb una estranya
unanimitat a l’hora del reconeixement públic. Si donem, per exemple, un cop d’ull a les ne-
crològiques de premsa publicades el 12 de novembre del 2003 —l’endemà de la mort— se’ns
obrirà un curiós i enorme ventall que va des de la Generalitat de Catalunya fins a una escola
d’Esparreguera, passant pel conjunt d’universitats dels Països Catalans (a través de l’Institut
Joan Lluís Vives), el Teatre Lliure, l’Associació Catalana de Municipis, el Barça o la majoria
de partits polítics de l’arc parlamentari, entre moltes altres institucions i associacions que han
volgut fer explícit el seu recordatori. Aquella mateixa setmana podíem llegir a internet múlti-
ples notes de condol: en el web de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (www.es-
criptors.com), en la secció literària de vilaweb (www.vilaweb.com/lletres) o en el portal “Lle-
tra” (www.uoc.edu/lletra), que són tres referents ineludibles per al seguiment quotidià de la
literatura catalana, però també en servidors més curiosos com és ara www.tiocanya.com o els
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