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Scheuermeier, autore delle inchieste per l’AIS (Sprach und Sachatlas Italiens und der Südschweiz
di Jaberg e Jud).

Zamboni, nell’estate del 2009 aveva già partecipato al rilevamento del lessico dialettale, re-
lativo alla cultura materiale, in molti paesi del Veneto settentrionale, ma poi la malattia che lo
aveva colto, si è mostrata più virulenta del previsto ed è stato costretto a cedere. Si era dispiaciuto
perché il lavoro dialettologico sul campo che esige contatti diretti con gli informatori e dialogo, lo
appassionava più di quanto la sua natura schiva e riservata potesse far pensare. A noi il compito
di completare un progetto a cui teneva molto e di cui andava orgoglioso.

Maria Teresa Vigolo
Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione

del Centro Nazionale delle Ricerche (CNR), sede di Padova

Joan Ruiz i Calonja
(1923-2010)

Historiador, editor i pedagog. Nascut a Barcelona, es llicencià en Filologia Romànica a la
UB, treballà en tasques editorials durant bona part de la seva vida laboral i fou responsable, com
a cap de redacció, dels llibres pedagògics de Teide. El 1948 el doctor Jordi Rubió el va escollir,
juntament amb Josep Vallverdú, com a ajudant en les tasques de recerca de documents culturals
dels segles xiv i xv. Treballà anys sota les ordres de Jordi Rubió, a l’Arxiu de la Corona d’Aragó.
El doctor Rubió manifestà sempre molta confiança en la seva forma de treballar, conscienciosa,
responsable, que no deixava res per comprovar. Sabia llegir bé els documents, segons el parer del
seu mestre, qualitat que el doctor Rubió no descobria pas en tots els que entren als arxius. Fou
l’autor, el 1954, de la primera Història de la Literatura Catalana feta a la postguerra, llibre avui
pràcticament introbable i prologat per Jordi Rubió. És una documentada història, de tall clàssic,
feta amb el material existent a l’època, anterior a la creació de Càtedres de català a les universitats.
Fou obra de consulta imprescindible per al gran públic, si descartem resums com els de Martí de
Riquer o la informació que rebien els assistents als EUC.

Paral·lelament es dedicà a la traducció d’algunes obres de caràcter religiós, catecismes, vo-
lums enciclopèdics o obres d’assaig d’arrel cristiana, com Reeixir, de Michel Quoist; fou diverses
vegades jurat dels premis de Santa Llúcia, professà en els cursos de Rosa Sensat per a mestres, i
intervingué com a coautor en obres de caràcter molt divers: Castellcir, segles xii a xvi, Dels fets
e dits del gran Rey Alfons, La Volta en carro als Països Catalans, Història Contemporània de
Catalunya, La Vall del Tenes, natura, passat i present d’un racó del Vallès. Particularment inte-
ressant i útil és el Retaule de la Vida Medieval: textos catalans coetanis , que redactà en solitari.
És un fris molt ric d’allò que van dir els nostres prosistes i poetes clàssics o els escriptors curials
sobre la vida de cada dia en els temps respectius. Coneixia molt bé la literatura de creació i els
tractats dels nostres autors medievals, i a conseqüència de les seves recerques en els Registres de
Cancelleria era també un documentadíssim especialista en els secretaris reials dels segles xiv i xv,
particularment del regnat del Magnànim.

Joan Ruiz Calonja va publicar, en edició no venal, unes memòries amb el títol Calaix dels
Records (Santa Eulàlia de Ronçana, 2005), detalladíssimes i molt vives sobre la seva doble trajec-
tòria, personal i professional; imprescindibles per a qui vulgui tenir una visió aprofundida de la
trajectòria d’aquesta personalitat del nostre món cultural tan interessant com honesta i discreta.

A partir de 1980 el trobem participant de la vida social i cultural de Santa Eulàlia de Ronçana,
on tenia segona residència des de feia anys i on determinà de viure exclusivament. Intervingué
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decisivament en la consolidació de la revista Ronçana. Fou aleshores que agafà la direcció del
Centre d’Ensenyament Mitjà de Santa Eulàlia i va aconseguir transformar-lo en l’IES «La Vall del
Tenes», que engloba quatre poblacions de la zona. Hi va desenvolupar una intensa activitat, i en
complir-se els vint-i-cinc anys del centre va rebre diversos homenatges, entre ells la Creu de San-
ta Eulàlia, de l’Ajuntament, 2008, i el Premi Memorial Joan Rafart 2009, atorgat per L’Opinió
Catalana. Anteriorment, el 1987, el Col·legi de Doctors i Llicenciats li havia atorgat el Premi «Ra-
mon Fuster i Rabés».

Era una figura alta i seca, de veu greu i posat aplomat, gestos lents. Discret i poc garlaire,
aparentment tímid i distant, en privat feia mostra d’un humor molt encomanadís, i era coneixedor
d’infinitat d’anècdotes de la història cultural. En el seu traspàs Ramon Vilageliu, a El Punt (4-02-
10), publicava un article on en lloava el «gest imperceptible però poderós».

El doctor Rubió deia d’ell: «dotat de gust propi, ample i comprensiu, seriós i en possessió
d’una virtut reflexiva que tot d’una es manifesta en la seva parsimònia en el parlar i la seva inde-
pendència en judicar».

Josep Vallverdú
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