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Homenatge a Jesús Tuson. —El professor Jesús Tuson, del departament de Lingüística
General de la Universitat de Barcelona, complí 60 anys el dia 18 de desembre de 1999. Els
seus companys de departament volgueren festejar-lo amb un homenatge, consistent en un volum de contribucions de col.legues i en l’ofrena del dit volum en un acte emotiu a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona la vigília del seu aniversari. S’esqueia que aquell any se’n
complien també seixanta de la mort d’un dels més grans lingüistes del segle XX: Edward Sapir.
Uns professors del departament tingueren la bona pensada de celebrar un “Any Sapir”, i programaren tot d’activitats que inaugurà el qui signa —especialment un curs de tipologia de les
llengües ameríndies i un cicle de conferències, en què també hi participà el qui signa. Sabentlo poc amic d’homenatges, comprometeren, doncs, Tuson a moderar la taula rodona amb què,
en aparença, s’havia de cloure l’efemèride sapiriana. Arribat el moment, el professor Tuson es
trobà davant un auditori d’on sortien un rere l’altre col.legues, amics i antics deixebles i, des
de la tribuna de l’orador, feien remembrança dels seus lligams amb l’homenatjat i en lloaven
adés l’obra adés la personalitat humana. La sorpresa havia estat aconseguida.
En el volum d’homenatge [Home[natge a Jesús Tuson, amb la col.laboració de la Universitat de Barcelona, Editorial Empúries, Barcelona, 1999] col.laboren una trentena d’autors de
l’àmbit estatal, majoritàriament de l’àrea de Lingüística General, però també alguns de les filologies Catalana, Espanyola i Gallega. [J. A. A.]
En la jubilació del Prof. Basilio Losada. —Cadrando coa xubilación do prof. Basilio
Losada, o máximo embaixador das culturas escritas en galego e portugués en Cataluña, organizáronse os días 30 de novembro e 1 de decembro de 2000 na Universitat de Barcelona
as xornadas Oralidade e creación en Galicia, sobre un dos seus temas preferidos. Queríanse reflexionar sobre a oralidade como soporte da tradición popular e como fonte para a renovación da narrativa culta actual, por iso se convidaron importantes expoñentes galegos
destes estudios e prácticas: o propio Losada, X. Alonso Montero, Carlos Casares, Suso de
Toro e o narrador oral Cándido Pazó. Pero as xornadas querían ser tamén unha homenaxe ó
mestre, e por iso se pecharon os actos coa presentación dun groso volume titulado Professor Basilio Losada. Ensinar a pensar con liberdade e risco (Barcelona: Publicacions de la
UB, 2000), coordinado por Isabel de Riquer, Elena Losada e Helena González. Nel inclúese a bibliografía “posible” do seu intenso e disperso traballo como articulista e traductor,
semblanzas dos seus amigos e artigos de investigación dos colegas. No mes de maio de
2000 dictou Losada a súa última lección co mesmo tema co que comezara a súa andaina docente, Rosalía de Castro (reprodúcese íntegro no libro); como el dixo, non será a derradeira
(Cfr. nota següent). [I. R/ E. L./H. G.]
La darrera lliçó del professor Basilio Losada (18 de maig de 2000). —El curs 19992000 el professor Basilio Losada, catedràtic de Filologia Galaico-Portuguesa, va concloure la
seva llarga i profitosa tasca com a professor de la Universitat de Barcelona. I ho va fer en una
aula plena de companys, antics alumnes i amics de tants anys que reconeixien així el seu mestratge i el seu paper com a principal difusor, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya, de les
literatures escrites en gallec i portuguès.
El tema escollit per a la seva darrera lliçó fou l’obra de Rosalía de Castro; d’aquesta manera reprenia la seva primera classe a la universitat, on parlà de la seva poesia en gallec. Precisament, començà parlant de l’obra poètica gallega, amb la qual Rosalía de Castro se situa
com a figura auroral de la literatura gallega i alhora com a exemple d’escriptora que ofereix, a

