
584 NECROLOGIES

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 555-598

Alan Deyermond
(1932-2009)

Si hom cerca avui «Alan Deyermond» a Google, hi trobarà almenys 28.700 entrades; si
hom hi cerca la variant «A. D. Deyermond» (la seua signatura més antiga), en trobarà unes al-
tres 9.800.

Alan David Deyermond era més que un simple hispanomedievalista britànic: era un feno-
men en ell mateix. La seua pàgina obituària a internet (http://alandeyermondinmemoriam.word-
press.com) ha rebut a hores d’ara vora quatre mil visites. Mig any després de la seua mort, esde-
vinguda el 19 de setembre de 2009, seguia essent visitada quotidianament. La pàgina inclou una
llista d’enllaços a textos d’homenatge en molt diverses publicacions, llista que també continua
creixent.

Com explicar el fet que la mort d’un simple erudit, d’una àrea minoritària i poc valorada en
el món social d’avui, arribés a despertar tant d’interès?

En la persona d’Alan Deyermond s’havien unit diverses virtuts: una extraordinària capaci-
tat de treball; una actitud cap a l’estudi de la literatura medieval castellana, no com a fet aïllat
sinó com a part d’un tot cultural hispànic i romànic sense exclusions; una interessant combina-
ció de fèrria voluntat i caràcter amable i generós; i una entrega vocacional al mestratge sense
reserves.

Havia nascut al Caire, de família anglesa, però va rebre tota la seua educació en col·legis de
Gran Bretanya. En entrar al Pembroke College d’Oxford va escollir estudis romànics centrats en
la literatura francesa, però a l’últim any de llicenciatura va conèixer la literatura castellana me-
dieval, cosa que li va fer reorientar els seus estudis cap a aquesta especialitat, molt minoritària en
aquell ambient, fins a doctorar-s’hi sota la direcció de Peter Russell.

La seua carrera universitària apareix lligada a una sola institució, on es va integrar el 1955,
sota els auspicis de John Varey: el Department of Hispanic Studies del petit Westfield College de
la Universitat de Londres, a Hampstead, que amb els anys, durant el thatcherisme, es veuria forçat
a fondre’s amb el Queen Mary College de Mile End. Deyermond hi va obtenir una càtedra perso-
nal en 1969.

Tot i aquesta constància d’adscripció acadèmica, Alan Deyermond va esdevenir un mestre
pelegrí: el compte d’universitats en què va exercir la docència com a professor convidat en cursos
i conferències sumava més de cent trenta en 2000 (Beltrán Llavador, 2002) —i ell va seguir viat-
jant nou anys més, quasi fins la seua mort.

Aquesta disposició als viatges ens va permetre beneficiar-nos del seu mestratge personal, a
diverses generacions de filòlegs medievalistes de tot el món. Em va caber el privilegi, juntament
amb Rafael Beltrán Llavador, de figurar entre els primers doctorands d’una universitat hispànica
a tenir-lo com a codirector —en el meu cas, compartint tasca amb Lola Badia, una altra mestra
generosa—, i puc donar fe de l’experta meticulositat amb què el mestre anglès es va dedicar a la
supervisió de cada un dels meus inexperts esbossos. Allunyat de tot divisme, accessible, i sempre
disposat a escoltar i a donar consells útils, va ser especialment respectat i estimat pels joves inves-
tigadors.

L’interès per fomentar la comunicació entre els hispanomedievalistes del món, el va portar a
la fundació en 1968, al si del seu Departament, del Medieval Hispanic Research Seminar, la nò-
mina dels conferenciants del qual supera llargament el centenar. Aquest seminari va ser l’origen,
el 1988, d’un col·loqui de periodicitat anual (que en 2010 s’ha dedicat a la seua memòria), i més
tard de la prestigiosa col·lecció «Papers of the MHRS», que, sota la seua incansable coordinació,
ha arribat a publicar una mitjana de sis llibres a l’any, estudis i edicions breus de literatura hispà-
nica medieval. Va ser també director de les col·leccions «Critical Guides to Spanish Texts» i
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«Research Bibliographies and Checklists», open forum editor del Hispanic Research Journal, i
membre dels consells de redacció, o assessors, de Bulletin Hispanique, Bulletin of Hispanic Stu-
dies, «Cambridge Studies in Medieval Literature», Celestinesca, «Colección Támesis», Diablo-
texto, Donaire, Hispanic Review, «Hispanic Seminary of Medieval Studies», Iberoromania, Me-
dievalia, Quaderni Ibero-Americani, Revista de Filología Española i Romance Philology
(Connolly, 2010: 9-10).

A diferència del que era habitual entre els hispanistes anglesos de generacions anteriors,
Deyermond es va proposar, i va aconseguir, de saber expressar-se en castellà, el vehicle de la lite-
ratura objecte del seu estudi. No aturant-se ací, es va interessar també per entendre i llegir les al-
tres llengües romàniques peninsulars, a les quals va dedicar considerable atenció en les seues in-
vestigacions. Els seus estudis sobre poesia catalana del segle xv són mostra d’aquest interès
(vegeu més avall ítems 9, 10 i 12, recollits després a 23).

Home de família, fidel a la fe anglicana en què es va educar, i fidel igualment a les seues
conviccions democrataliberals, va ser també un primerenc campió de causes socials modernes,
principalment del feminisme i de l’ecologisme; aquest darrer materialitzat en particulars elec-
cions vitals: el seu vegetarianisme no li va fer la vida fàcil en la carnívora península ibèrica; la
seua militància en la defensa dels drets dels animals s’expressava també en l’afecte pel seu
gos, ben conegut dels alumnes perquè l’acompanyava, quiet i seriós, mentre l’amo impartia
classe.

La llista de les seues publicacions és extensíssima. El repertori més exhaustiu s’ha publicat al
complet obituari de Jane Connolly (2010: 18-40). El lector pot trobar-ne una molt breu selecció
més avall, amb els ítems numerats.

Els temes d’estudi d’Alan Deyermond semblen haver cobert la pràctica totalitat de la litera-
tura castellana medieval coneguda —i fins de la desconeguda.

El seu interès per La Celestina es va mostrar des de publicacions primerenques que han es-
devingut clàssiques (1, 19), igual que els seus estudis sobre l’èpica castellana i el mester de
clerecía (3, 8), la literatura de transmissió oral (14, 18), els temes de bestiari (12, 22), la ficció
sentimental (6, 8, 13), la veu femenina en la literatura medieval (4, 6, 14, 16), l’interlingüisme
(11, 17, 20), els usos de la Bíblia (9), i l’inventari d’obres medievals perdudes (7, 15), entre
molts d’altres.

Alan Deyermond no sols va canviar el panorama d’estudis de literatura espanyola medieval;
també, amb l’exemple de la seua respectuosa consideració per les literatures hispàniques no cas-
tellanes, va contribuir a establir una cordial companyonia entre filòlegs hispanomedievalistes de
diferents especialitats, expressada per exemple en el seu suport a la creació, en 1986, de l’Asso-
ciació Hispànica de Literatura Medieval, una iniciativa dels llavors joves medievalistes Pedro
Cátedra, Lola Badia, Carlos Alvar, J. M. Díaz Bustamante, Vicenç Beltrán, Eukene i Maria Jesús
Lacarra i Juan Manuel Cacho Blecua, entre d’altres. Gràcies a tots ells es va consolidar en aques-
ta àrea un col·laboratiu respecte interlingüístic de què, encara ara, podria aprendre molt la societat
general.

El tarannà aglutinador i generós d’Alan Deyermond, i la seua enorme capacitat de treball,
expliquen la pluja de premis i d’honors que va anar rebent en vida. Havia estat president de la
London Medieval Society (1970-74), de la secció britànica de la International Courtly Literature
Society (1974-77), de la International Courtly Literature Society (1977-1983), i de l’Asociación
Internacional de Hispanistas (1993-95). Entre els seus honors figuren els de: membre correspo-
nent de la Hispanic Society of America (1973); corresponding fellow de la Medieval Academy of
America (1979); acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona,
(1982); president honorari de la International Courtly Literature Society (1983); soci d’honor de
l’Associació Hispànica de Literatura Medieval (1985); DLitt, University of Oxford (1985); Fe-
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llow of the British Academy (1988); Premi Internacional Elio Antonio de Nebrija (1994); Doctor
of Humane Letters, Honoris causa, Georgetown University (1995); soci d’honor de la Sociedad de
Estudios Medievales y Renacentistas; Doctor Honoris causa per la Universitat de València (2005);
i acadèmic corresponent de la Real Academia Española de la Lengua (2009).

Haurem d’acostumar-nos a viure sense la presència d’aquest tan agut com benèvol referent
dels estudis hispànics i romànics. Ens queden el record del seu exemple, i els fruits que segueix
donant la llavor de la seua enorme obra.

Rosanna Cantavella
Universitat de València
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