ornades d^homenatge
a Dolors Condom
N o pol ser i n c n y s q u e un bon

Doliirs Condom:
cUisscs iinivcr.\ifíirii'.\
(le lililí (IÍ:\ lie 1969.
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senyal que u la Univcrsilal de
Girona, lot jiist acabada de
néixer, s'hi organilzin unes
Jomados d'hoiiienatge a la
professora Dolois Condom
Gratacós, i aix6 pcrdues raons:
perqué dcmostra que. lot i la
seguretat c]Lie dona el non
estatus, la Universiiat no ha
pcrdut el seu dinamisnic: i
perqué suposa ei reconeixenienl
tan( d'una vida entregada a la
docencia del Nati. Mengua poc
reconeguda i dissortadament
cada cüp inenys coneguda, coni
de la collaboració estrcia entre
rensenyament secundar! i
Tuniversitari, no mcnys
inlreqüent que poc valorada.
Parafrasejanl Horaci •—«ntxi
omnis moriar, multaquc pars
niei/uilabit Libitlnaní»—. alio
peí qual lioiii es recordat aquí, ni
que siguí breuinenl i amb
imprecisions. les obres que han
Ict L|ue la proícssora Dolors
Condom pugui passara la
posterital domestica de molts
gironins i no pocs calalans. Va
estar donant classes de Nati a
rinslitut de Figuercs fins a Tany
l%y. quan el nounal i encara
Collegi Universilari de Girona
va requerir els seus servéis. Hi
va cxercir la docencia fins a
Tany 1974. el temps jusl per a
pcrmclre la formació d'una
digna succcssora, any en que va
entrar a Tlnstilul Jaume VicensVives de Girona com a
catedrática de llalí. carree que ha
cxercit fins el 1991, l'any de la
seva jubilado. Mal, pero, no va
deixar de col-laborar amb la
Universiiat de Girona, com per
excmple formant pan del jurat
deis tres «Certamina Poética
Linguae Latinae» fins ara

celebráis. També ha iraduíl
alguns discursos de Cicero per a
la Fundació Benial Metge i és
autora d'un manual de Mengua
Malina per a l'cnsenyamcnt
secundari. lia escril també
diversos articles sobre Perc Bes i
Labct i Anioni Cañáis, a mes de
col-laborar amb el Doctor Joan
Bastardes en el Glossarium
mediae ct injiniac ¡aíiiiilalis
Calaloiüac. i daireramenl esta
invcstigant la historia de
rinslilut Jaume Vicens-Vives.
Ac]uestes Jornades han eslat
organit/.ades pcl Dcparlamcnl de
Pilologia Classica de la
Universiiat de Girona en
col-laboració amb els rcspectius
dcpartamcnls de la Universiiat
Autónoma de Barcelona i la
Universitaí de Barcelona. Altres
organismos coMaboradors s(')n
rinslilul d'Esludis Gironins. la
Dclegació de Girona de rinstitut
de Cidncies do FEducació. la
Socció Catalana de la Societal
Espanyola d'Estudis Cla.ssics i
la Societal Catalana d'Estudis
Cliissics. Los Jornades teñen lloc
al Tealre de l'E.sludi de Llctres
de la Universiiat do Girona els
dios 6 i 7 de man;.
Les Jomados s'arliculen al
vüllant de dues poncncies
—una. a carree del Dr. Marc
Mayer, sobre la historia deis
esludis ckYssios a Catalunya, i
l'alira sobre la historia del
Glossarium nicdiac ct inftmae
laliniuuis Cdldloniac, a carree
del Dr. Joan Bastardes—, la
lectura d'una irentena de
comunicacions. a carree de
collogucs investigadors, exalumnes i docenis de Mengües
classic|ues a ronsenyanienl
secundari i universilari, i la
realilzació d'una taula rodona
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que. moderada per la profcssora
Dolors Contloni, ló coiii a icnni
central «F.ls noiis caiiiins de la
Filología Classica». Les
coniLiiiicueions s'arliciilen al
vollanl de tíos elxos lenialics
generáis: la didáctica del llalí i
la tradició elassica a Calaliinya.
Les conumieaeioiis que
Iractcn de la didacliea del llalí
van des de les reflexions leorieopraclic|iic,s sohro el sen
ensenyaniciil en facultáis oii no
lii lia estiidis espccírics de
Filología Classica fins ais
prohlenies en la Iranscripció al
caíala deis nonis elassies,
passaní per la ínrorniíuica
aplicada al seu cnsenyaniciil o
l'ús de niilj¡nis audiovisuals per
Icr arribar ais aUniines la cultura
Malina í cls seus personatges.
Les comunicacions sobre
tradició classica han estal
agrupades en sis sessions,
aienenl. en uns casos, a la
cronología, i en altrcs, acerlcs
afinitals leniiMiques.
Aíxí dones, aquellcs
comunieacions L]ue iracien sobre
cis calendaris medievals
gironins. la Iradiiceió catalana
anónima de Livi i una imalge
classicil/.anl del Doizi'
d'Eíximcnis han cslal agrupades
en la primera sessió. que le eom
a límit eronologie el seglc XIV.
Pcrtanyen a la sessió del
seglc XV aquelles que s'oeupcn
d'alguns aspcctcs i personatges
de rhumanismc —.loan Ramón
Fcrrer. .leroni l'au. Joan
Margarii. Francesc Tarafa i els
Iractals geogrüfícs himianíslics; i
Antonio Gcraldini— i de la
literatura catalana del segle
—cls errors de tradició classica
queconlé i Tanalisi de
VI sope!—.
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La sessió del seglc XVI es
dedica a Tesludi d'aspeclcs de
l'obra literaria Malina d'Anlonio
Agustín i Martí Ivarra i a la
ínllucncia d'l U)raci c\\ una obra
poética de Perc Serafí.
A la qtiaria sessió. cenlrada
e n e l s s e g l c s X V I l l i XIX. hi
irobcm cstudis sobre les
relacions de Tepica classica i
l'epopeia deis almogíwcrs. la
lectura de Juvenal a la Catalunya
del seglc XVIIl. el crílicismc
valencia del niatcix segle i la
figura de Manuel Martí, un
poema epic sobre la dolcrisa de
Girona de Ramón Balail, la
poesía jesuítica de certamen í
Francesc Capdevila i Venios. í
una darrera sobre el llaiinista
gironí Ciro Valls i Gelí.
La cinquena sessió es
ínlegramcni dedicada a la figura
de Caries Riba com a traductor i
la formen qualrc comunicacions
que s'oeupcn. respeelivamenl.
de la seva Iraducció de les Vides
¡ninil-icícs. la seva versió d'una
elegia grcga. la seva vísió
d'Edip i el triigíc. i les scves

traduccit)ns de Kavañs.
La darrera de les sessions
agrupa, sola un títol tan explícil
com «Varia», un seguit de
comunicacions sobre temes molí
diversos; des iFunes notes sobre
poetes llalinistes empordanesos
—entre clls Caries Fages de
Climeni— i un estudi sobre la
ínfiucncia de la lírica Malina
—sobrclol Caiul— en la poesía
de .hume Gil de Biedma fiíis a
una análisi deis ecos del
llengualge olínipic a les caries
de Saní Pan. passant per un
estudi de les tradicions de
Catalunya i els seus rerefons
elassies. la cuina romana a
Catalunya, el mito elassic en
l'obra de Salvador Dalí i la casa
catalana eom a tradició que
arrenca del món clílssic.
Val a dír. per acabar, que a
banda del rcconcixement a la
tasca feta per la profcssora
Dolors Condom que una tan alta
partícipació suposa. sorpren
TíuTiplia diferencia en el nombre
de comunicacions prcsenlades a
la sessió de dídaelica del Matí i a
les sessions de tradició c!üs.sica a
Catalunya. ¿Cal pensar, potser.
que cls nous aires rcformadors
han cstat sentits pels doecnts
afcctats eom a un violeni aquiló,
molí abans que eonieíieessin a
bufar? O be és millor creure que
han prefenl sotmctrc's. abans
que ser sotmesos. a la previsible
reconversió, per tal d'evitar
barbarilats niés grans?
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