La professora
de Uatí
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n aquesl número de ki Revista. Dolors Cüiidom cns brinda la mes original eoniribució gironina al bimil-icnari de la mort d'Horaci, Aprolllem-ho per rceordar
que en ac]üesis tlarrers lenips. a parüi- de la seva ¡nbilaeió. la professnia Condoni ha estat objecle d"un doble reconeixenient públie: la eelebraeió d'nnes Jornadas d'Homenalge per parí de la Unlvcrsítat de Gii'ona. i la pnblicació íntegra
de les Acles d'aqiielles sessions per parí de rinstitni d'Esludis Gironins.
Duranl ciuaranla anys eonseeuliiis. Dtiliírs Cundom s'ha dedical silenciosament a la
docéneia. com a prolessora de llalí. Ajudaní de
classes praeliques a l'Institut de Gírona. professora ajLidanl a la Univcrsilal de Barcelona, beeai'ia
del Consell Superior d'Invcstigacions CienlílV
ques. caledraiiea deis Instituís de Reqiiena. Tarragona. Figuercs i Girona. professora enearregada
del Col-legi Universilari gironi. aireu ha anat deixaní un posit de bons records, naseuts tant del
rigor del seu ensenyament com de la seva afable
personalitat i de la seva alta categoría humana.
Amb la máxima discreció, com qui camina de
puntetes per un leri'eny propici ais exhibicionismes. ha fcE aprendrc i eslimar el llalí a cenlenars
de deixebles i ha ireballal a fons en els ambils de
la recerca i de la divulgado. Ha unit. a mes. la vocació professional anib les conviccii>ns personáis i
ha redaclal. com a fruil d"aqucsia eonjunciú. el
primer i indispensable Text de Llalí redaclal en caíala per a ús deis esiudianls de BUP.

Com a premi a aquesta irajectoria. exemplar
per lants eoncepies, les Jornatles d'Homenalge
celebrades l'any passal a Girona van reunii- un
conjunl notable de comunicacions del máxim interés sítbre temes relacionats amb la iradició classiea en general i amb la didáctica del llalí en particular. L'edició coniplela deis textos, apareguda
ara. és la millor prova de la seva qualitat.
Dolors Condom ha fel encara, sense proposars"iio. un allre servei a Girona. L'edició del volum
en qüestió ha fel sortir rinstiiul d"Esiudis Gironins de Telapa d'ensopimenl que palia. Sembla
que. com han promcs els scus responsables, a partir d"ai|ní conienvara una nova época mes desperta i mes dinámica. Hi haurii, dones, en la seva trajeclória. un abans i un dcsprés del Ilihre dedical a
la sócia Dolors Condom.
En Tacle de prcsenlació pública de Tobra. el
rector de la Universital de Girona va ler una professió de le en les Humanilais com a ba.se indispensable de Tensenyainenl superior. «Les Humanitats - v a dir Josep María Nadal- van de baixa,
ot'egades per carreres que aparentment leñen mes
éxit: lecniques. de cicncies o de ciéncies socials. Hem d'afirniar, pero, día darrera dia. que
una Universital sense Hunianitats podra ser una escola d'all ni\ell. ])eró no sera mai una
Universital».

Lü profesíora
Dolors CmitJom.

Si aquesis crileris es compleixen a Girona, rcsfori; i la paciencia de DoU)rs Condom no
hauran esial en va. La pei'vivtncia deis cstudis humanístics sera un homenatge mes a la professora de llalí.
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