
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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dia i de la tragèdia; un fragment de les Historiettesde Taillemant des Reaux per tal de subrat-
llar tant la importància com la fugacitat de la interpretació; dos fragments de Racine i Cornei-
lle, respectivament, serviren per contrastar l’aspecte moral de la seva obra. Finalment, tres
passatges de Suréna, obra final de la seva carrera, amb la qual podria dir-se que Corneille matà
el Cid. Amb algunes anècdotes de la «República de les lletres», il.lustració de la vida del tea-
tre i dels seus protagonistes en aquella època, va concloure aquesta lliçó exemple de la més
clàssica (per vella i per eficaç) de les normes didàctiques: prodesse et delectare, així com
aquest acte-homenatge que, per senzill, no fou pas menys emotiu. [F. L.]

La darrera lliçó de Roser Estapà.— El 27 de Maig de 2003 la Facultat de Filologia de
la Universitat de Barcelona va acomiadar una de les seves docents amb una vida acadèmica
més dilatada, la Dra. Roser Estapà Argemí. Va fer-ho, com és costum, anunciant la «darrera
classe». I va ser-ho, per bé que hi havia, junt a estudiants avisats que se’ls parlaria de Las pe-
rífrasis verbales, una representació abundosa de professors de filologies ben diverses (grec: E.
Vintró; llatí: E. Artigas; català: S. Bonet, L. Pons Griera, A. Bover, R. Pla Arxé; francès: M.
Cots; anglès: P. Guardia, B. Mott, I. Verdaguer; de romàniques: J. E. Gargallo, vicedegà). Hi
eren els companys de filologia espanyola, i entre ells l’actual Degana de Filologia, la Dra. Co-
loma Lleal. Els estudiants havien estat avisats pels seus professors, que substituïen la seva
classe per la classe de la Dra. Estapà.

La professora Roser Estapà es va llicenciar a la Universitat de Barcelona, quan els estudis
de lletres s’acollien a la denominació de Filosofía y Letras, en la secció de Filologia Anglo-
germànica, i es va doctorar també a la UB amb una tesi que tractava del contrast entre l’ús del
subjunctiu del castellà i la seva correspondència en anglès. S’hi utilitzava la novel.la El Jara-
made R. Sánchez Ferlosio com a corpus.

La seva docència universitària s’ha centrat, durant molts anys acadèmics, en cursos de
gramàtica descriptiva. La metodologia que ha seguit ha estat el funcionalisme i, dins d’aquest
corrent, el que anomenem el «funcionalismo de E. Alarcos», és a dir, l’escola d’Oviedo.
Aquest tipus de model descriptiu s’ha ajustat sempre a la perfecció amb les seves qualitats més
destacades com a docent: la claredat, l’esquematisme i el rigor.

La seva darrera lliçó va estar basada en el mateix mètode de descripció funcional. Primer
va descriure allò que anomenem perífrasis verbales, i què implica la pèrdua de contingut i
l’adquisició del valor d’auxiliaritat, i després va passar a detallar les funcions de les perífrasis
dins l’esquema de la doble temporalitat (el temps dels fets, i el de parlar d’aquests fets), d’a-
cord amb la distinció que Guillermo Rojo, de la U. de Santiago, fa dels tres punts (anteriori-
dad, simultaneidadi posterioridad). Va dedicar també un temps a presentar el tema de la lli-
bertat de posició dels pronoms (nos vamos haciendo viejos/vamos haciéndonos viejos), les
possibles ambigüïetats que se’n deriven, el tema de la possible intercalació d’elements entre
els dos verbs, l’auxiliar i el verb en forma no personal, i la dificultat d’establir un límit precís
entre la perífrasi verbal i la forma verbal doble de caire fraseològic, d’estructura fixada per l’ús
repetit, i amb una unitat de contingut (echar a volar/echar a perder). Tots els punts anaven
il.lustrats amb exemples, i, com si de veritat fós una classe, els assistents varen rebre uns fulls
que marcaven el procés de la classe.

Sembla adient que la meva crònica o semblança contingui una descripció dels trets fona-
mentals de la persona, i això és el que em proposo de fer a continuació.

La professora Estapà ha tingut un segon camp d’interès, el de la fonètica i la fonologia, i
per a ella han estat cabdals les obres de R. Jakobson, N. Trubetzkoy, que ha conegut i ha ex-
plicat. Ha mantingut sempre relació amb els companys de lingüística general especialistes en
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