
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

CRÒNICA430

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.



l’escriptor i crític Sam Abrams, sobre la relació entre les traduccions poètiques de Villangó-
mez i l’evolució de la seva obra creativa. La sessió, que comptà també amb nodrida assistèn-
cia, es clogué amb un recital de poemes originals de Villangómez o traduïts per ell, amb les
veus de Celdoni Fonoll i Sam Abrams, i amb unes paraules del conseller d’Educació i Cultu-
ra del Govern de les Balears, Damià Pons.

Les institucions organitzadores han expressat la seva voluntat de coeditar els textos de les
intervencions que hi hagué en aquests actes d’homenatge, a fi de donar-hi una més gran difu-
sió i contribuir al coneixement i al record del nostre gran escriptor. [I. M.]

La darrera classe de Caridad Martínez.— A finals de maig la doctora Caridad Martí-
nez va fer les seves darreres classes com a professora en actiu de la Universitat de Barcelona.
Els seus companys, seguint una tradició pròpia d’aquesta institució, li van retre homenatge as-
sistint a una de les seves últimes lliçons, escollint, precisament, la que havia de tractar de la
matèria de literatura francesa del Renaixement i del Classicisme, matèria que ha constituït la
seva especialització i de la qual ha estat professora durant molts anys.

Diverses qüestions generals relatives al teatre clàssic i a un dels seus principals repre-
sentants, Pierre Corneille, foren exposades per la professora Martínez amb la senzillesa i
amenitat que li són característiques. Entre aquelles que afecten el gènere, va destacar, per una
banda, les circumstàncies que el converteixen en la més completa o, si més no, la més com-
plexa de les arts (Barthes, Camus, Brecht o Kowzan s’han encarregat d’explicar-ho), al temps
que l’allunyen de la literatura stricto sensu; i, per l’altra, el seu caràcter d’espectacle, que en
fa un acte social, amb tot el que això implica. El concepte de dramatúrgia, com a tècnica es-
pecífica que posa totes aquestes circumstàncies al servei de la mimesi, va completar aquesta
part introductòria, presidida per la imatge ronsardiana del tragique échafaud, que permeté ar-
ticular les qüestions de fons amb les tècniques, i posar de relleu l’ambició totalitzadora de la
literatura.

La situació de la poesia dramàtica al «segle de Lluís XIV», a la grandeurde la qual tant va
contribuir el propi rei, constituí la segona part de la lliçó. Paral.lelament a la tragèdia, gènere
clàssic per excel.lència, es presentà el teatre barroc, suggerit i estimulat per la complexitat i la
magnificència de determinats espectacles, en una època d’escenificació del poder molt impor-
tant, i també de grans mutacions estètiques. Amb la introducció de la tríade Corneille-Racine-
Molière, consagrada per la història literària, la professora Martínez passà a establir el paral.lel
entre el dos primers, paral.lel fomentat pels propis autors que la crítica s’ha encarregat de de-
senvolupar àmpliament.

La darrera part de la lliçó fou dedicada a la dilatada carrera i abundant producció de Cor-
neille, el dramaturg més complet del Classicisme. En primer lloc es presentaren els seus escrits
teòrics, que permeten avaluar la seva aportació a la teoria del Classicisme ensems que la seva
independència; també la famosa distinció que establí entre le vrai i le vraisemblable. En segon
lloc, les seves comèdies, part important tot i que menys coneguda de la seva obra, on poden
observar-se trets del cèlebre —encara que utòpic— «heroisme cornelià», una de les facetes, no
pas la menys polèmica, de la seva moral. Finalment, les seves tragèdies i tragicomèdies, algu-
nes de les quals (com ara la primera, Medea, o la més popular, Le Cid, o una de les més fa-
moses, Horace, o la darrera, Suréna) van ser comentades tant des del punt de vista de la temà-
tica com de la dramatúrgia, posant de relleu, amb exemples concrets, el paper que hi juga la
mètrica.

A fi d’il .lustrar les qüestions que havien estat tractades es féu, seguidament, la lectura i
comentari d’alguns passatges significatius: el «Prologue» o discurs inicial de la comèdia Les
Napolitaines, que permet mostrar la dialèctica amb el públic i contrastar els trets de la comè-
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