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Giuseppe Tavani

(21.3.1924 - 22.3.2019)

L a filologia, en el sentit originari del terme, 

és una disciplina que exigeix un saber i uns mètodes de treball tan peculiars, que fa par-

ticularment difícil de sobresortir-hi amb excel·lència; s’han de tenir uns coneixements molt 

amplis i alhora aprofundits, per la qual cosa cada vegada són menys els qui es dediquen 

a l’estudi històric de les llengües i a l’anàlisi de la documentació que ens permet d’enten-

dre’n l’evolució des d’una perspectiva global, d’interdependència de factors diversos, en 

què té un paper principal la realitat social en tots els vessants de l’activitat humana (polí-

tic, econòmic, cultural, internacional…). Altrament, la tendència en el món actual a 

l’atomització extrema en la recerca de qualsevol àmbit provoca que les disciplines que 

requereixen una capacitat d’interrelació estructural dels fenòmens universals restin pro-

gressivament marginades. I n’estem pagant les conseqüències, perquè perdem la perspec-

tiva general de les ciències en un període en què, paradoxalment, es destaca tant el con-

cepte de mundialització.

Giuseppe Tavani és un dels pocs grans filòlegs, en sentit estricte, del segle xx i dels 

inicis del xxi. Ens ha deixat fa pocs dies, el 22 de març proppassat. A la seva Universitat 

La Sapienza de Roma, practicà la recerca i la docència tan magistralment, i hi dedicà tota 

la seva vida professional tan intensament i profitosament, que es guanyà l’admiració i 

l’estimació dels col·legues més pròxims i també dels del món de la romanística en general: 

ha estat un amic generós i afable, i un savi que ha creat escola. Els seus terrenys principals 

foren l’època medieval europea, la joglaria, la narració, la poesia trobadoresca; la funció 

dels amanuenses o dels responsables dels diversos scriptoria per a investigar i catalogar 

una producció immensa, en què no és gens fàcil d’arribar a les autories segures, fins al 

punt que en moltíssims casos s’acaba abandonant la comesa. Tots aquests objectius foren 

la dèria científica de Tavani. No debades, un grup d’estudiosos eminents que continuen 

aquesta tasca li dedicaren ara fa tres anys una miscel·lània que intitularen Il nome dell’au-
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tore. Studi per Giuseppe Tavani, en què col·laboren les figures més destacades de la filo-

logia d’Itàlia (no dic italiana), i s’hi comprometeren sota el sentit de l’expressió «el nom 

de l’autor», que era tan repetida per l’homenatjat, perquè presidia la seva obsessió en la 

recerca.

La qüestió d’arribar a resoldre l’autoria no ha desaparegut com un dels motius 

essencials; en tenim constantment exemples de com és crucial i, doncs, de com neguiteja 

saber qui ha fet i qui fa la història de la cultura i de les llengües, fins a l’extrem que ara i 

adés, quan els dubtes envaeixen la veritat que tossudament s’amaga dels protagonistes de 

l’evolució o de la involució o de la revolució de l’univers medieval, exploten polèmiques 

saludables d’una vehemència singularíssima.

Giuseppe Tavani fou un estudiós de primer ordre de l’arqueologia del saber, que 

intentà, i hi reeixí, de recuperar el sentit de nombrosos artífexs culturals que apareixen 

escampats, com si no res, en els textos medievals de tota la Romània.

Itàlia i els Països Catalans han viscut i viuen encara una història que els uneix de 

manera estreta i que els fa entre si territoris més que germans. Era impossible que els 

interessos filològics de Tavani, en posar el focus en la península Ibèrica, passessin de llarg 

respecte a la nostra història, a la història de la nostra literatura, tant la que es generà en 

els anys dels orígens de la llengua catalana, com en els de la moderna. Catalunya visqué 

especialment vinculada a Itàlia i mai no s’han desfet (i que per molts segles més!) els 

llaços que, des de l’època medieval, ens estrenyen especialment. L’Alguer és l’exemple 

simbòlic més aparent, que no l’únic. Sardenya conserva encara la nostra llengua; amb 

greus dificultats, certament, però hem de reconèixer que la subsistència com a poble ha 

estat des del segle xvi fins ara mateix una lluita que cap altre poble de la Romània no  

ha hagut de viure. Ser catalans, o sia, ser, ras i curt, ha tingut i té uns costos fortament 

pesants, massa injustament pesants. Giuseppe Tavani ho sabia molt bé. I ho patia talment 

com els mateixos catalans, com qualsevol persona que, com ell, estima la llibertat i la 

democràcia. Fou sempre solidari amb el nostre dolor.

En qualitat de catedràtic de La Sapienza de Roma, hi introduí l’estudi de la llengua 

i la literatura catalanes antigues i modernes; en fou pioner: el primer a fer-ho oficialment, 

rigorosament i orgànicament en el seu país. La catalanística italiana neix sobretot dels 

esforços de Giuseppe Tavani en estudiar un idioma i la seva producció, de la qual cosa 

s’enamorà literalment. Contra la idea falsa que un filòleg en general s’abstreu dels contex-

tos en què viuen les cultures i les llengües, Tavani demostrà que la filologia és, ha de ser, 

tan compromesa socialment com pot ser-ho qualsevol altra ciència històrica. Quan l’any 

mític 1968 publicà a Itàlia Poesia catalana di protesta, a la prestigiosa editorial Laterza, 

de Bari, posà de manifest la seva comprensió i se sumà per sempre a la lluita en favor de la 
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nostra identitat i de la nostra nació. Ell, que s’especialitzà molt particularment també en 

la literatura gallega i provençal medievals, de què ha estat un dels millors coneixedors 

d’arreu; que meresqué ser investit doctor honoris causa de la Universitat de Santiago de 

Compostel·la i de Lisboa, acabà coneixent tan bé i tan profundament la literatura catalana 

de tots els temps, que fou investit doctor honoris causa de la Universitat de Barcelona.

A Itàlia creà l’Associazione Italiana di Studi Catalani i en fou vicepresident. Com 

fou vicepresident i president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Cata-

lanes, als col·loquis de la qual assistia regularment, com assistia habitualment als congres-

sos internacionals organitzats per la Société du Linguistique Romane. L’any 1982, fou 

Tavani qui preparà a Roma el Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Cata-

lanes. Dirigí les col·leccions filològiques «Romanica Vulgaria» i «Quaderni di Romanica 

Vulgaria». Estudià, amb l’aplicació i l’elaboració del mètode «ritmètic» per a la compren-

sió dels textos medievals, autors com Ramon Vidal de Besalú, Andreu Febrer, Jordi de Sant 

Jordi i molts d’altres.

En el vessant més pròpiament sociolingüístic, participà en la confecció del llibre 

blanc sobre la unitat de la llengua, sota l’empara del Segon Congrés Internacional de la 

Llengua Catalana, l’any 1986.

Em limitaré a remarcar alguna obra més, d’una producció de Giuseppe Tavani 

molt copiosa i especialment rellevant en la romanística general: Preistoria e protostoria 

delle lingue ispaniche (1968), Foix, Pere Quart, Espriu: tres maneres de fer poesia (1976), 

Methodologie et practique de l’édition critique des textes litteraires contemporains (1985), 

A poesía lírica galego-portuguesa (1986), Breu història de la llengua catalana (1994), 

Per una història de la cultura catalana medieval (1996)…

L’any 1992 passà a formar part, com a membre corresponent, de l’Institut d’Es-

tudis Catalans, adscrit a la Secció Filològica.

Fou guardonat amb el Premi Catalònia de l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1986. 

Rebé la distinció de la Creu de Sant Jordi l’any 1997, el Premi Internacional Ramon Llull 

l’any 2004 i el Premi Josep Maria Batista i Roca de l’Institut de Projecció Exterior de la 

Cultura Catalana l’any 2006. Faig referència exclusivament a alguns guardons pels mèrits 

del seu treball sobre la llengua i la literatura catalanes.

Feu donació del seu fons bibliogràfic a la Delegació del Govern de Catalunya a 

Itàlia.

Ens ha deixat un gran filòleg i una gran persona; un amic particular nostre, dels 

Països Catalans. Li devem màxima gratitud i honor, que podem manifestar-li no solament 

amb els estudis i la recerca, sinó també en la lluita en defensa del nostre poble d’un sot-

metiment, avui com en altres èpoques, tan injust com cruel.
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Com ens recorda el nostre col·lega i amic Josep M. Casasús en un article en el dia-

ri Ara, Giuseppe Tavani s’havia dedicat darrerament a difondre l’obra completa de Mercè 

Rodoreda i la peculiaritat de la seva figura humana; proposà noves versions de la plaça 

del Diamant, El carrer de les Camèlies, Jardí vora el mar, Aloma…

Acabem de celebrar el Sant Jordi amb la lectura oberta d’aquesta gran autora. 

M’imagino que Giuseppe Tavani n’hauria estat molt content, d’haver-hi pogut participar, 

i com ens hauria aplaudit la idea de fer-li homenatge el Dia del Llibre. Li haurà arribat 

sens dubte l’eco de les paraules de l’autora dites des d’aquesta Casa. Que descansi en pau.

Text llegit pel senyor Joan Martí i Castell en el Ple del dia 13 de maig de 2019
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