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tedràtica de l’àrea de filologia catalana; i Mariluz Gutiérrez, catedràtica de filologia hispànica a la
UNED. A l’acte van assistir també, juntament amb el ministre d’educació, Ángel Gabilondo Pu-
jol, representants de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la
Euskaltzaindia i de la Secretaria Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, entre altres,
els quals, juntament amb la resta de la comunitat acadèmica, van envoltar d’afecte, admiració i
amistat els nous doctors.

Ja per acabar, animem els qui tinguin interès a recuperar alguns dels moments de l’acte res-
senyat en la present nota a consultar les següents adreces:

A) Instantànies fotogràfiques de l’acte, en:
http://www.flickr.com/photos/uned/sets/72157623644574624/

B)PàginadelaUNEDsobrel’acte:http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22632807
&_dad=portal&_schema=PORTAL

C) Vídeos sobre l’acte:
http://www.innova.uned.es/dotlrn/postgrados/240201-10/news/item?item_id=81053508

Josep Ysern
UNED

Assumiràs la veu d’Estellés. Homenatge al poeta de Burjassot (abril 2010). – Al Baix
Maestrat la primavera de 2010 va florir amb un homenatge esplèndid a Vicent Andrés Estellés,
que tingué lloc durant la segona quinzena d’abril a l’Institut d’Ensenyament Mitjà «Joan Coromi-
nes», de Benicarló, organitzat per l’associació estellesiana Rodonors Invictes i que comptà amb la
col·laboració, entre d’altres, de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Interuniversitari de Filolo-
gia Valenciana i The Anglo-Catalan Society. Al fons de tot l’homenatge, i com a pretext, hi havia
la commemoració de la visita que el poeta va fer a la ciutat, vint-i-cinc anys arrere, en ocasió de
l’homenatge que aleshores li va retre l’Associació Cultural Alambor.

La programació de les Jornades estellesianes va vertebrar-se sobre dos pilars angulars, confe-
rències i recitals concerts, als quals s’ha d’afegir una taula rodona i una conferència entrevista,
alhora que, tot al llarg de la quinzena, era oberta al Museu del Convent de Benicarló l’exposició
retrospectiva sobre el poeta. I amb una clara visió evocadora de l’homenatge de l’any 1985 va
dissenyar-se la taula rodona, constituïda per un nombre excessiu de participants.

La inauguració de les Jornades —a càrrec del delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a Cas-
telló de la Plana— va estar precedida per la conferència d’Isabel-Clara Simó, que va tractar sobre
«L’home Estellés», i comptà amb la presència de Carmina Andrés, la filla del poeta. Tot just aca-
bada la conferència, l’ambient de la sala assolí un nivell d’emotivitat intensa sota l’impacte que hi
produí el recital poètic que compartiren Miquel Pujadó (amb un fragment de «La casa, ara sí»,
poemes a la mort de la filla del poeta, amb la lectura dels quals aquest va provocar els plors d’Es-
priu) i Olga Suárez, que recità «El teu mort i el meu», d’Isabel-Clara Simó.

A més de la conferència de la novel·lista alcoiana, n’hi hagué d’altres cinc: Dominic Keown,
de la Universitat de Cambridge, dissertà sobre «Vicent Andrés Estellés: entre el particular i l’uni-
versal»; Vicent Salvador, de la Universitat Jaume I, tractà «L’estil d’Estellés»; Maria Conca, de
la Universitat de València, exposà «Proverbis, refranys i locucions en la poesia de Vicent Andrés
Estellés»; finalment, «L’aportació d’Estellés a la literatura contemporània» fou el tema de la con-
ferència del professor i escriptor Jaume Pérez Montaner. D’altra banda, Ferran Carbó, de la Uni-
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versitat de València i director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, va centrar la
conferència entrevista entorn del seu assaig Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent An-
drés Estellés en els anys cinquanta.

Un total de sis recitals concerts van afegir un plus de modernitat i inquietud a la programació
de les Jornades. El de Miquel Pujadó, de cançons pròpies amb textos estellesians, es va desenvo-
lupar en un ambient íntim de cafè teatre, que va incloure un homenatge a Baudelaire. Per la seua
banda, Ximo Caffarena, que actuava amb el seu fill, interpretava poemes d’Estellés amb la músi-
ca popular valenciana del cant d’estil, una proposta artística de factura impecable. Al seu recital
concert Josep Igual va interpretar, amb l’estil dylanià folk que l’identifica, la música que ell ma-
teix havia posat a set poemes de «Versos per a Jackeley». Jaume Arnella va oferir un treball
emotiu i molt acurat sobre «El llibre de la saviesa» del Mural del País Valencià. Malgrat l’absèn-
cia de Pau Alabajos, el concert dels joves cantautors (Cesk Freixas, Feliu Ventura i Obrint Pas) va
congregar una gernació entusiasta de joventut, procedent de Benicarló i la rodalia. La barreja de
cançons pròpies amb versos d’Estellés encaixava de manera sorprenent dins la línia més subver-
siva, cívica i patriòtica del poeta. Finalment, les Jornades foren clausurades amb un sisè recital
concert, a càrrec d’alumnes del centre.

Definitivament, per la densitat acadèmica de les conferències, l’originalitat i la varietat dels
recitals concerts i l’enfocament global de signe avantguardista, les Jornades de Benicarló en ho-
menatge a Vicent Andrés Estellés marquen una fita en el procés de recuperació de l’obra estelle-
siana per a la societat del segle xxi. Ara esperem del coratge de Rodonors Invictes que d’aquestes
Jornades se’n derivin d’altres amb formats homologables.

Vicent Pitarch
Olga Suárez

Seminari sobre elocució a la Universitat de Lleida (abril de 2010). – Amb motiu del cen-
tenari del naixement d’Alfons Serra i Baldó, coautor del primer manual «modern» sobre mètrica
i versificació catalanes, es va celebrar a Lleida el 28 d’abril el seminari sobre elocució que va tenir
lloc a la UdL. Les diferents ponències que va integrar aquest esdeveniment van proporcionar di-
ferents perspectives sobre l’eix central del seminari: l’elocució.

«L’impacte de la declamació damunt un auditori» va ser el títol de la lliçó de Lluís Alpera,
una presentació tericopràctica centrada en la declamació i els seus recursos. Partint d’uns poemes
recitats el poeta i crític va voler mostrar les diferents maneres elocutives, la seva complexitat i la
dificultat de realitzar-ne un estudi entre els nostres poetes.

Salvador Oliva va intitular la seva ponència «Forma i dicció», que tractava sobre mètrica i
elocució a partir d’uns fragments de la seva traducció al català d’obres de Shakespeare. Va defen-
sar la necessitat d’una bona dicció per dotar de versemblança els textos dramàtics i sobre la im-
portància de la formació dels actors. Per acabar, Oliva va reflexionar sobre la situació actual del
català en diferents àmbits públics, val a dir que en clau pessimista.

A «Discurs i partitura», Lluís Solà va voler apropar les reflexions teòriques sobre aquests
conceptes al públic assistent. Entenent que tota partitura (fixació del so) ve de i acaba en l’oralitat,
Solà va lamentar que aquest camp hagi estat tan poc estudiat i que a Occident s’orientin les llen-
gües cap a la funcionalitat. Per acabar, va fer una remarca sobre la invasió de l’oralitat per part de
la partitura.

La perspectiva històrica del tractament de la llengua en les seves vessants oral i escrita la va
aportar Albert Rossich amb la ponència «L’ortoèpia abans de Fabra». El discurs tractava de
demostrar l’existència d’unes normes de pronúncia i elocució abans de les de Fabra i de mostrar-
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