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des i rigoroses de la història d’aquests àmbits. Una tasca 
de coordinació científica a la qual cal afegir la de ser el di-
rector durant més d’una dècada de la «Biblioteca d’Histò-
ria dels Països Catalans» de l’editorial Curial, col·lecció en 
què es van publicar títols cabdals de la recerca històrica 
feta a casa nostra. 

4. El darrer aspecte que volem destacar del doctor Er-
nest Belenguer és la seva capacitat formadora. Al llarg de la 
seva docència a la Universitat Autònoma de Barcelona,  
la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barce-
lona, ha dirigit més de vint tesis doctorals i de llicenciatura, 
entre les quals es compten les de diversos professors que 
actualment exerceixen el magisteri en aquestes universi-
tats. És a dir, el professor Ernest Belenguer ha establert 

unes anelles de continuïtat entre el qui fou un dels més 
destacats deixebles de Jaume Vicens Vives, Joan Reglà, i les 
més joves generacions de la historiografia catalana.

Per acabar, no voldria que aquesta sintètica presentació 
dels mèrits del doctor Ernest Belenguer es clogués sense 
esmentar que entre els molts seminaris i conferències im-
partits per ell, hi trobem la lliçó inaugural de la Secció 
Històrico-Arqueològica de l’octubre de l’any 1979, la 
qual, amb el títol «Catalunya en l’edat moderna: de la re-
cuperació al creixement», fou pronunciada en una sessió 
presidida pel doctor Ramon Aramon i Serra, llavors se-
cretari general de l’Institut d’Estudis Catalans.

Antoni Simon

Ramon Pinyol i Torrents va ser alumne meu a la Univer-
sitat Autònoma, quan encara no es podia dir Pinyol amb 
ena i i grega i Torrents amb te, i quan els alumnes de filo-
logia hispànica començaven la carrera havent fet en el mi-
llor dels casos algun curs de llengua, fora d’hores, i pràcti-
cament mai res de literatura catalana. Tenia aleshores uns 
dinou anys: havia nascut a Olesa de Montserrat el juliol de 
1953, on va viure la major part de la infantesa i de l’ado-
lescència, i la primera joventut, fins que, quan es va casar 
amb una esparreguerina, va anar a viure al Bruc, a terreny 
neutral.

Tant en llengua com en literatura presentava, d’estu-
diant, molt bones condicions per, una vegada llicenciat, el 
1977, iniciar la carrera docent i investigadora que el por-
taria, el 1979, a ser professor de batxillerat de llengua i li-
teratura catalanes, i catedràtic també de batxillerat un cop 
doctorat amb un estudi i edició crítica del llibre Pàtria de 
Jacint Verdaguer, el 1992. Més endavant va ser professor 
associat del Departament de Filologia Catalana de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, el curs 1992-1993. El 
curs següent passaria a ser professor de la Facultat de Tra-
ducció, Educació i Ciències Humanes de la Universitat de 
Vic, i d’ençà de l’any 2007 n’és alhora director de la Càte-
dra Verdaguer d’Estudis Literaris. 

En el moment crucial de la introducció de la llengua i la 
literatura al cor mateix de l’ensenyament secundari, hi va 
contribuir, a més de com a docent, amb la participació di-
recta en l’elaboració de bons manuals, partint pràctica-
ment de zero.

La docència i l’activitat investigadora universitàries 
s’han centrat en la literatura i la cultura vuitcentistes en 
general i en l’obra de Jacint Verdaguer en particular: en 
l’estudi i l’edició de l’obra i en la de la repercussió interna-
cional coetània i posterior. Amb molts punts de confluèn-
cia amb aquests temes, ben reflectits en la quarantena de 
ponències i comunicacions presentades en congressos i 
simposis i en les publicacions successives, ha fet nombro-
sos estudis d’història de la traducció i de la recepció de 
diversos autors dels segles xix i xx a Catalunya.

És de remarcar la seva participació personal i constant, 
des de la Universitat de Vic i en col·laboració regular amb 
els departaments de Filologia Catalana de les altres uni-
versitats dels Països Catalans, en la creació i en les activi-
tats subsegüents de plataformes adequades per al desen-
volupament dels estudis del segle romàntic de què la 
universitat catalana estava mancada: singularment en les 
de l’Anuari Verdaguer (revista dedicada als estudis vuit-
centistes, creada el 1986), al consell de redacció de la qual 
està vinculat des del primer moment, i en la de la Societat 
Verdaguer, creada el 1990 per a la promoció i estímul dels 
estudis vuitcentistes i dels de la repercussió de la literatura 
i la cultura catalanes al llarg del segle xix fins als nostres 
dies. Ramon Pinyol ha participat, molt sovint amb contri-
bució científica, en l’organització dels vuit col·loquis Ver-
daguer (entre 1986 i 2011, i participa en el que hi ha con-
vocat per al novembre de l’any vinent, sobre «1714. Del 
conflicte a la història i el mite, la literatura i l’art»), en la de 
les nou Jornades d’Intercanvi Cultural (a diferents indrets 
dels Països Catalans i altres, 2006-2013) i en la de les dues 
Jornades sobre l’edició de textos anteriors a les normes de 
l’Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 2007, i Vic, 
2011). Ha dirigit tres excel·lents tesis doctorals sobre ma-
tèria verdagueriana, una de llegida el 2012: «Flors del Cal-
vari» de Jacint Verdaguer: estudi i edició, en curs de publi-
cació a la col·lecció de l’edició crítica de les obres de 
Verdaguer, i les altres dues enguany, el 2013: La recepció 
de Verdaguer a França: traductors i traduccions i La tra-
ducció i la recepció de «Canigó» des de la seva publicació 
fins a la Guerra Civil (1886-1936), i és codirector d’una 
altra sobre Maria de Cañellas (1874-1952). Biografia intel-
lectual d’una escriptora i activista social.

Va participar, mentre va estar en vigor, en la Xarxa Te-
màtica de «La Renaixença», sota la direcció primer del 
doctor Joaquim Molas (1996-1998 i 2000-2001) i després 
del doctor Pere Farrés (2002-2003). Ha coordinat el grup 
de recerca Edició de Textos Literaris Contemporanis i ac-
tualment coordina el de Textos Literaris Contemporanis: 
Estudi, Edició i Traducció. Ha dirigit els projectes «Jacint 
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Verdaguer: Edició crítica, fonts, context i recepció» i 
«Verdaguer: edició crítica i recepció hispànica i interna-
cional», i dirigeix ara els de «Textos literaris contempora-
nis: estudi, edició i traducció» i «L’obra i la figura de Ja-
cint Verdaguer: elaboració d’edicions crítiques i 
filològiques i estudi de llur recepció nacional i internacio-
nal coetània i posterior».

En totes les institucions i plataformes esmentades ha 
desenvolupat i porta a terme una sòlida tasca investigado-
ra i orientadora de la investigació, de la qual, entre altres 
resultats remarcables, cal esmentar: 1) els articles publi-
cats, amb regularitat, sobre l’obra de Jacint Verdaguer i la 
seva repercussió, i sobre altres temes contemporanis (tra-
duccions d’obres literàries angleses al català entre 1868 i 
1910, per exemple), a l’Anuari Verdaguer i en diverses re-
vistes indexades (Rassegna Iberistica, Catalan Writing, 
Quaderns. Revista de Traducció i Catalan Historical Re-
view, entre d’altres com el Bulletin Hispanique, en prem-
sa); 2) els estudis monogràfics com el que, resultat de la 
tesi doctoral llegida el 1992, precedeix l’edició crítica de 
Pàtria (2002) de Jacint Verdaguer, i altres estudis verda-
guerians com la «Introduction» a Selected Poems of Jacint 
Verdaguer traduïts per Ronald Puppo (Chicago, 2007), el 
capítol sobre «Jacint Verdaguer» del Panorama crític de la 
literatura catalana (2009), dirigit pel doctor Enric Cas-
sany, i l’estudi «Sobre la difusión americana del poeta Ja-
cint Verdaguer», inclòs al tercer volum d’Escribir y persis-
tir. Estudios sobre la literatura en catalán de la Edad 
Media a la Renaixença (Buenos Aires, 2013, edició digi-

tal), coordinat per Vicent-Josep Escartí; 3) altres estudis 
monogràfics vuitcentistes i del segle xx: el capítol sobre 
«Les traduccions de literatura polonesa a Catalunya fins a 
1939» de l’Almanach Katalonski (Cracòvia, 2007), editat 
per T. Eminovicz-Jaskowska i A. Sawicka; els capítols «Li-
teratura, ideologia i política. A través de la història dels 
Jocs Florals» i «Els dos Jocs Florals de Barcelona de 1888», 
inclosos, respectivament, a Barcelona i els Jocs Florals, 
1859. Modernització i romanticisme (2011) i a Joc literari i 
estratègies de representació: 150 anys dels Jocs Florals de 
Barcelona (2012), tots dos a cura de Josep M. Domingo; la 
col·laboració al Diccionari de la traducció catalana (2011), 
dirigit per Montserrat Bacardí i Pilar Godayol; «Notes so-
bre l’activitat editorial d’Antoni López Llausàs abans de la 
guerra civil» (amb Manuel Llanas), a La literatura catala-
na contemporània: intertextos, influències i relacions, edi-
tat per Montserrat Bacardí, Francesc Foguet i Enric Ga-
llén, i 4) la contribució a la fixació dels criteris d’edicions 
filològiques i llur aplicació a l’edició de diverses obres de 
Jacint Verdaguer, publicades en vida de l’autor (Pàtria, 
Montserrat), per a la col·lecció de les obres completes pro-
moguda per la Societat Verdaguer, i per al volum quart i 
darrer de Totes les obres (2006) de Jacint Verdaguer, coor-
dinat pels doctors Joaquim Molas i Isidor Cònsul, la Poe-
sia dispersa (1864-1902), o només publicades pòstuma-
ment (Perles del Llibre d’Amic e Amat, entre d’altres) o 
inèdites (Jesús Amor, Cor de Jesús). 

Manuel Jorba

Albert Rossich i Estragó, nascut a Girona el 1952, va es-
tudiar filologia catalana a la Universitat de Barcelona, on 
vaig tenir el goig de tenir-lo d’alumne i vaig poder consta-
tar que es tractava d’una persona emprenedora i intel-
ligent, qualitats que ha anat demostrant al llarg de la seva 
vida. Es va doctorar amb una tesi sobre el rector de Vall-
fogona, publicada només en part (per exemple, al llibre 
Francesc Vicent Garcia. Història i mite del Rector de Vall-
fogona, 1987), i des del 1975 fa classes a la Universitat de 
Girona, d’on és catedràtic des de fa temps i on, durant 
molts anys, ha dirigit l’Institut de Llengua i Literatura Ca-
talanes. També ha estat professor, entre el 1977 i el 1992, 
de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Les seves grans línies de recerca són la literatura cata-
lana de l’edat moderna i del començament del segle xix, 
en les quals ha fet aportacions molt importants, sobretot 
esforçant-se a donar més importància a la literatura cata-
lana del Renaixement i del Barroc, que la historiografia 
tradicional deixava una mica de banda amb el nom des-
pectiu de Decadència, i per situar en un context més adi-
ent el concepte de Renaixença del segle xix. En aquest 
sentit, hem de destacar, a banda de la seva eficaç labor de 
formar un grup de deixebles que treballen en la mateixa 
línia, la seva intervenció en obres col·lectives com el Dic-

cionari de literatura catalana dirigit per Enric Bou, la di-
recció del tercer volum del Panorama crític de la literatu-
ra catalana de l’editorial Vicens Vives i la redacció 
d’importants obres de síntesi com l’antologia Poesia ca-
talana del Barroc o els manuals Literatura i cultura cata-
lanes (segles xvi-xviii) (2007) i Literatura catalana moder-
na (siglos xvi-xviii) (2011).

A banda d’una colla de llibres, sovint en col·laboració, 
amb edicions i estudis sobre diversos aspectes de la litera-
tura catalana barroca — entre els quals Una poètica del 
barroc: el «Parnàs Català» (1977), Poesia eròtica catalana 
del segle xvii (1977), Antologia poètica de Francesc Vicent 
Garcia (1985) i Instruccions per a l’ensenyança de mi-
nyons, de Baldiri Reixac, tom segon (1981)—, Albert Ros-
sich ha publicat més d’un centenar d’articles sobre les se-
ves especialitats, que a més de la literatura dels segles 
xvi-xix són l’edició de textos, la bibliografia, la història 
de la llengua i el plurilingüisme literari. Podem desta-
car-ne alguns: «El Barroc català. Una descoberta tardana» 
(1986), «La poesia eròtica del Barroc» (1987), «Subordi-
nació i originalitat en el barroc literari català: alguns paral-
lelismes» (1989), «Francesc d’Olesa i la Nova Art de Tro-
bar» (1991) — en el qual dóna arguments convincents per 
a la no-atribució a Olesa ni de la Nova Art ni de la peça 
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