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El valuós fons de Josep Maria
Nadal s’incorpora a la UdG
a Amb una primera entrega de 1.500 volums, que arribarà als 3.000, el fons del primer rector de la

Universitat permet resseguir la personalitat, el treball i les inquietuds d’aquest erudit i estudiós eclèctic
Joan Trillas
GIRONA

L’acte oficial d’entrega del
fons bibliogràfic del catedràtic i primer rector de la
Universitat de Girona
(UdG), Josep Maria Nadal,
que es va fer ahir a la sala
gòtica de la biblioteca del
Barri Vell de la UdG, va ser
a la pràctica un homenatge, sincer i agraït, de companys i amics que han treballat, investigat i viscut al
seu costat. La donació, un
acte formal però ple
d’anècdotes i picades
d’ullet, va acabar sent
també una reivindicació
de la biblioteca com un
món, un univers, que ens
permet resseguir la trajectòria professional i vital
d’una persona, el seu propietari. El fons d’aquest
doctor en filologia hispànica està especialitzat en
l’àmbit de la filologia –fonètica, lingüística, gramàtica, morfologia, geografia
lingüística, lingüística històrica, entre altres–, amb
llibres sobre els aspectes
socials de les llengües, comunicació i mitjans de comunicació, crítica literà-

D’esquerra a dreta, Roca, Sunyer, Nadal, Rigau, Pla i Boix, ahir a la biblioteca del Barri Vell ■ SARA CABARROCAS

ria i literatura. El fons té la
particularitat,
gens
menyspreable –com ell
mateix va voler destacar
de manera objectiva–, de
ser el del primer rector de
la universitat gironina.
Les
intervencions
d’Avel·lina Sunyer, catedràtica de llengua espanyola (UdG); Gemma Ri-

gau, catedràtica de filologia catalana (UAB); Xavier Pla, director del departament de filologia i comunicació (UdG); Francesc Roca, vicerector de
política acadèmica i docència (UdG); Francesc
Feliu, professor d’història
de la llengua catalana
(UdG), i Josep Maria Fo-
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La xifra

“Cada llibre
representa una
vivència i cada volum
conté a dins una flor o
una fulla”
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Josep Maria Nadal

EXRECTOR DE LA UDG I DONANT DEL
FONS DE LA SEVA BIBLIOTECA
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exemplars integren la donació de Nadal, que formaran
part dels 65.000 volums dels
fons especials de la UdG.
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a El baríton Josep

Ramon Olivé és el nou
resident i avui ofereix
el primer concert

R. Estéban
BANYOLES

El baríton Josep Ramon
Olivé (Barcelona, 1988) va
ser presentat ahir com l’artista resident de l’Ateneu
de Banyoles d’aquest any.
El jove cantant, a qui els experts auguren un gran futur en la lírica, oferirà tres
concerts a la sala banyolina, el primer dels quals tindrà lloc avui (21 h, 10 euros). En companyia de Farran Sylvan James i Kathleen Leidig (violí), Oriol Ay-

Oliver, entre Bosch i Cuenca, ahir al matí a la plaça Major
de Banyoles, un cop feta la presentació ■ R.E.

mat (violoncel) i Daniel Espasa (clave), dedicarà
aquesta actuació de presentació al barroc, amb
cantates de Bach i fragments d’òperes de Monte-

verdi i Haendel. El següent
concert s’ha programat
per a l’11 de juny i estarà
dedicat als lieds i la cançó
catalana. Acompanyat del
pianista Jordi Armengol,

nalleras, responsable de
continguts de la secció de
Publicacions (UdG), van
dibuixar un rostre lletraferit, enamorat del paper,
dels llapis i de les estilogràfiques, del vi, dels formatges, de París i de Londres,
però també profundament enamorat del coneixement, que l’ha portat a
interessar-se per temàtiques que van més enllà de
la llengua, si més no en
aparença, que han fornit
una biblioteca de 3.000 volums. Un llegat que no deixa de ser l’exemplificació
més epidèrmica del coneixement associat a una vida, i més si aquesta és tan
transversal i eclèctica,
com van coincidir els
amics i investigadors convidats a la taula. “Cada llibre té una vivència”, va dir
Nadal, que es fa afanyar a
afegir-hi, com a maximització d’aquest apunt, que
“cada volum conté a dins, i
molt ben conservades,
una flor o una fulla”, com a
exemple i metàfora del valor simbòlic d’una vida dibuixada i resseguida a través dels seus llibres.
La directora de la biblioteca de la UdG, Antònia
Boix, per la seva banda, va
destacar que aquesta donació, inclosa en els fons
especials, formats per
65.000 volums, era “especial” pel fet de ser de qui
era. Boix va destacar la importància d’aquest fons
amb noms com Prudenci
Bertrana o Raimon Panikkar. La UdG té una biblioteca formada per uns
415.000 volums. ■

interpretarà Schumann,
Ravel, Pau Casals, Enric
Morera i Eduard Toldrà.
Finalment, el 20 de novembre cantarà temes
operístics del segle XIX
(Mozart, Donizetti, Thomas, Bizet, Leoncavallo i
Rossini) amb el tenor banyolí Eduard Mas i el pianista Rodrigo de Vera. Al
marge dels concerts, Josep
Ramon Olivé oferirà unes
classes magistrals als
alumnes de l’escola municipal de música, els quals
podran assistir també als
seus assajos.
És el primer cop que la
residència de l’Ateneu de
Banyoles, instaurada sis
anys enrere, es dedica a la
lírica. Tant el regidor de
Cultura, Jordi Bosch,
com el director de l’Ateneu, Miquel Cuenca, van
remarcar que la iniciativa pretén valorar joves
talents i apropar els diversos gèneres musicals
al públic banyolí. ■

