
porta el títol de Matinales, i va veure la llum l’any 1964, també a Neuchâtel. L’escriptora gi-
ronina va traduir al castellà algun dels contes de Jacqueline. Fins va posar de títol el nom de
«Jacques de Montmollin» a un dels darrers capítols de les seves Memòries del 1935 fins al re-
torn a Catalunya. En aquesta obra les referències a les famílies De Gouttes i De Montmollin
són constants. D’aquests darrers Aurora arriba a afirmar: «Gràcies a ells jo havia menat una
existència confortable i burgesa i també artística i intel.lectual, ja que havia publicat contes i
reportatges, havia donat conferències i havia cultivat la música; havia freqüentat escriptors,
músics, pintors, polítics i viatgers il.lustres i altres de menys il.lustres, però no menys interes-
sants.» [M. Vi.]

El professor Tilbert D. Stegmann, premi internacional Ramon Llull 2006. — El
XVI premi internacional Ramon Llull, atorgat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i
l’Institut Ramon Llull, ha recaigut l’any 2006 en el professor Tilbert D. Stegmann.

El guardó té la finalitat de reconèixer i homenatjar quatre tipus de trajectòries: l’aportació
individual d’un estudiós estranger al coneixement de la cultura catalana, la tasca d’una insti-
tució estrangera per promoure la cultura catalana al seu país, la dedicació constant a les tra-
duccions del català a altres llengües o les contribucions personals rellevants al coneixement i
el respecte de les cultures sense estat. En aquesta edició, el jurat —integrat per Francesc Vall-
verdú, president, Salvador Cardús, Montserrat Guibernau, Isidor Marí, Fèlix Martí, Joan F.
Mira, Joaquim Molas, Sebastià Serrano i Marc Taxonera— ha pres en consideració el primer
dels supòsits i ha volgut distingir la intensa activitat del professor Stegmann en la projecció de
la cultura catalana en l’àmbit germànic.

Nascut casualment a Barcelona el 1941, on el seu pare dirigia l’Escola Alemanya, Tilbert
D. Stegmann no va descobrir la llengua i la cultura catalanes fins més tard, quan hi retornà per
treballar en la seva tesi doctoral sobre Cervantes, al final dels anys 60. Des d’aleshores no ha
deixat de promoure el coneixement de la llengua, la cultura i la societat catalanes amb els seus
estudis, els seus cursos, les seves publicacions i els nombrosos col.loquis i esdeveniments cul-
turals que ha organitzat. En són bona mostra les Setmanes Catalanes de Berlín (1978), la Bi-
blioteca Catalana de Frankfurt —que ja compta amb 30.000 volums—, la fundació de la
Deutsch-Katalanishe Gesellschaft (1983), l’edició de la revista acadèmica Zeitschrift für Ka-
talanistik (1988), l’organització del X Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catala-
nes (Frankfurt, 1994) i la llarga sèrie de les seves publicacions, entre les quals una trentena de
llibres dels quals és autor o coautor, el més popular dels quals és, sens dubte, Catalunya vista
per un alemany, que ja compta amb 14 edicions des de 1988.

Professor de Filologia Romànica a la Universitat de Frankfurt am Main des de 1981, Til-
bert D. Stegmann s’ha dedicat sobretot a les literatures ibèriques i iberoamericanes, a més de
la italiana i la francesa. Des de 1997 promou amb altres especialistes el mètode EuroCom, per
a l’aprenentatge simultani de llengües d’una mateixa família —les llengües romàniques en el
seu cas.

En l’acte de lliurament del premi, que tingué lloc el 29 de juny al Palau de la Generalitat
de Catalunya, la solemnitat del reconeixement institucional a l’homenatjat va anar unida al
sentiment d’estimació general per la calidesa i l’entusiasme de Til Stegmann, aspectes que va
destacar Sebastià Serrano, encarregat de glossar la seva personalitat i la seva obra en repre-
sentació del jurat.

Tant el premiat com l’Institut Ramon Llull i el Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya van anunciar la voluntat d’impulsar decididament la projecció de la cultura ca-
talana a Frankfurt, en la perspectiva de la Fira del Llibre de 2007, en què serà la convidada
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d’honor. Enhorabona, doncs, al professor Tilbert D. Stegmann i els millors auguris per a les
antigues i fructíferes relacions entre la catalanística i els romanistes germànics. [I. M.]

Lectura de la tesi doctoral d’Eulàlia Pérez Vallverdú «Josep Maria Folch i Torres
(1880-1950): des del Modernisme a la literatura de consum». — El proppassat 26 de gener
de 2006 la professora de literatura catalana Eulàlia Pérez Vallverdú va defensar a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona la tesi doctoral Josep Maria Folch i Torres (1880-1950): des del
Modernisme a la literatura de consum, dirigida pel doctor Jordi Castellanos, que meresqué la
màxima qualificació per part del tribunal que la jutjà, format per Josep Murgades (Universitat
de Barcelona, que exercí de president), Jaume Aulet (Universitat Autònoma de Barcelona),
Ricard Vinyes (Universitat de Barcelona), Enric Gallén (Universitat Pompeu Fabra) i Maria
Campillo (Universitat Autònoma de Barcelona). Amb l’obtenció del grau de Doctora en Filo-
logia Catalana la professora Pérez Vallverdú corona brillantment un llarg període d’estudi i in-
vestigació sobre la personalitat cultural i literària de l’autor més prolífic i llegit de la literatu-
ra catalana contemporània; i així mateix, es consagra «oficialment» —ja li coneixíem
aportacions parcials de qualitat sobre la matèria— davant la comunitat científica com l’espe-
cialista de referència en Folch i Torres amb una tesi que, al nostre entendre, manifesta les més
altes virtuts que haurien de tenir aquests treballs acadèmics.

L’acte de lectura de la tesi, que comptà amb la presència del fill de Folch, el també es-
criptor Ramon Folch i Camarasa, començà amb el prescriptiu discurs de defensa de la docto-
randa, que se centrà a reconstruir de forma minuciosa i argumentada el procés d’elaboració de
la tesi, des dels orígens fins al final, tot exposant-ne les dificultats i els reptes que a cada mo-
ment havia anat plantejant l’elaboració del treball. Així, la doctoranda féu referència a 1) les
circumstàncies acadèmiques i personals que la portaren a iniciar la recerca; 2) l’esforç per in-
terpretar el procés que menà Folch de la literatura culta a la literatura de consum, resposta que
la doctoranda trobà en la literatura infantil, a la qual havia anat a parar l’autor en el seu afany
de professionalització; 3) la feina ingent d’establir el corpus de literatura infantil i juvenil fol-
quitorrià, amb el buidatge sistemàtic de les diferents plataformes des de les quals es comer-
cialitzà; 4) el problema de com descriure de forma significativa i apropiada un corpus literari
quantitativament «aclaparador»; 5) la fixació d’una metodologia i un aparell teòric que havien
de prendre en consideració l’alt grau de redundància dels elements narratius de les obres in-
ventariades, i també el context industrial en què s’inseria aquesta literatura; o 6) encara, la des-
coberta d’una sèrie d’elements comuns entre aquesta literatura infantil i juvenil i la literatura
d’adults de la seva primera època. La doctoranda tancà la seva intervenció emfasitzant una de
les principals conclusions de la tesi: el paper clau de Folch en la creació del mercat literari en
català de l’època i en la modernització de la literatura catalana de preguerra.

En el seu torn, el tribunal unànimement felicità la doctoranda per la qualitat de la feina
feta i en ponderà el gran esforç que revela l’elaboració d’una tesi de les dimensions i caracte-
rístiques com la que allí es presentava, tot plegat en un reconeixement rigorós i sentit alhora
del valor científic i de la importància cultural del treball que es jutjava. Si cal concretar una
mica, direm que, entre d’altres aspectes, els doctors que jutjaren la tesi van subratllar-ne posi-
tivament la informació exhaustiva que proporciona l’estudi, tant sobre la trajectòria de l’autor
i la seva obra com sobre el context en què a cada moment s’insereix la pràctica literària de
l’autor; l’anàlisi precisa i adequada que es fa de les dades, articulades de forma coherent en
base a una hipòtesi de treball; la pertinença del mètode d’anàlisi emprat, que varia conve-
nientment en funció del corpus a analitzar; el bon criteri i la sagacitat lectores que demostra la
doctoranda en l’estudi de les obres i, tot sumat, la capacitat de treball i investigadora demos-
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