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Aquest número de la revista Miramarges neix

amb el propòsit de celebrar el setantè aniversa-

ri de Ricard Torrents, una bella ocasió per divul-

gar la seva activitat en tots els camps en què s’ha

desplegat, des de l’àmbit del pensament fins al

de la gestió. Les pàgines següents recullen les

aportacions que una dotzena d’amics i amigues

li dediquen en un esforç per dibuixar tots els seus

perfils: professor, pedagog, escriptor, traductor,

estudiós de verdaguer, editor, director d’escola,

teòric universitari i rector fundador de la Univer-

sitat de Vic. La seva és verdaderament una per-

sonalitat polièdrica que sap expressar el talent

en múltiples facetes.

La revista inclou una aportació de Segimon

Serrallonga, traspassat el 10 d’abril de 2002, es-

crita com a presentació de Ricard Torrents en

un cicle de conferències que tingué lloc a finals

de 1992 al Casino de Vic, titulat Vic en la pers-

pectiva de l’any 2000, i que aquí publiquem en

primer lloc tant pel fet que es tracta d’una pre-

sentació molt ajustada del personatge i que val

la pena de recuperar, com per fer honor a l’amis-

tat que els va unir. A continuació ve una aporta-

ció de Joan Triadú, que parla de la seva joventut;

una de Jaume Puntí i Busquets, que explica la

seva etapa de director del Col·legi Sant Miquel;

una d’Assumpta Fargas, que explica l’Escola de

Mestres com a llavor de la Universitat de Vic, i la

de Montserrat Vilalta, que dóna la seva visió del

personatge com a primer rector de la Universitat

de Vic.

Les aportacions que vénen després no tenen

un sentit cronològic sinó que posen l’accent

cadascuna en algun dels trets més significatius

de l’homenatjat; Francesc Codina fa un retrat

del personatge que posa de relleu el seu «opti-

misme militant»; Pere Farrés en presenta la

faceta d’estudiós de Verdaguer; Antoni Tort, la

d’educador i pensador universitari; Manuel

Carbonell, la de traductor; Manuel Llanas, la d’e-

ditor, i Ramon Cotrina en fa un retrat personal en

forma de carta a la redacció. La revista es clou

amb una cronologia elaborada per M. Àngels

Verdaguer, que dóna una visió de conjunt de la

trajectòria de Ricard Torrents.

Ara que Ricard Torrents es jubila com a

docent de la Universitat de Vic amb motiu del

seu setantè aniversari –tot i que hi continuarà

vinculat–, la nostra universitat, que és la la seva,

ha volgut aprofitar una ocasió tan significada

per retre-li un merescut homenatge per la seva

dedicació tenaç a la recuperació per a Vic dels

estudis universitaris primer, i de la Universitat

després.

Ricard, mestre, professor i amic, gràcies.

m
ir

a
m

a
rg

e
s

3
0

 
| 

 A
b

ri
l 

d
e

 2
0

0
7

Introducció

Miquel Tuneu

Redacció de Miramarges
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Com que els organitzadors d’aquest cicle han

volgut que les presentacions no fossin tòpiques

sinó «reals», em trobo, com els meus col·legues,

en la necessitat de confessar –jo ho faig explíci-

tament– que se’ns demana una cosa ben difícil:

hem de fer de teloners sense solució de conti-

nuïtat amb el que es dirà després i hem de fer-

ho, segons em van dir, «críticament», que deu

ser un eufemisme per dir «intel·ligentment». Si

vaig acceptar és perquè em feia alegria i em

commovia de ser-hi cridat.

Si redactàvem esquemàticament dues sèries

de notes, l’una sobre el tema, l’altra sobre la per-

sona del tractadista, veuríem que són paral·leles

i, segons en quins segments, trenades. Trenta i

tants anys de convivència activa amb la història

cultural de Vic són molts anys. Parlar de con-

viure-hi així és dir molt, ja ho sé, però si ens

aferrem més a la realitat, encara hem d’afegir-

hi, sortosament, que, per la naturalesa de la

història mateixa de Vic i per la formació d’en

Ricard Torrents, aquesta convivència s’estén a

tot l’àmbit nacional. Doncs sí, aquests anys de

convivència amb Vic són anys conviscuts simul-

tàniament amb tot el país. És la seva força.

El llenguatge que m’ha temptat d’entrada no

ha estat el de cap branca del saber racional (l’e-

conòmic o civil, el polític o el social), sinó, per

dir-ho d’acord amb els temps de la nostra joven-

tut, l’existencial. No parlaré, tot i que m’aniria de

primera per referir-me a Mn. Gudiol i al Dr. Ju-

nyent, de la boira moral de la Ciutat dels Sants,

que no va ser esvaïda ni pel noucentisme ni per

la guerra ni per la revolució, sinó d’una boira poli-

ticoreligiosa més vasta, la que cobria l’Església

d’occident a finals del s. XIX i que es va anar

espessint al llarg del XX. Amb el franquisme, que

són els anys de la nostra formació, la densitat va

créixer, sobretot per damunt. Per sota, i nosal-

tres n’érem esperançadorament però també

neguitosament testimonis, es plantejaven els

problemes culturals, polítics i religiosos cada

cop amb més intensitat, fins que tot junt, vull

dir boires i focs soterrats, va desembocar com

una tempesta de descàrrega en un fet d’impor-

tància capital en la història mil·lenària de

l’Església: el Concili Vaticà II. No cal comentar-

ho, però sí tenir-ho present.

Deu anys abans, quan Ricard Torrents arriba

al Seminari Major, cap a mitjan anys cinquanta,

es troba amb un grup, del qual jo formava part,

sotmès a una doble passió: la que provenia del

món eclesiàstic (i dic món perquè a desgrat de

les aparences no era una societat totalment

homogènia) i la que provenia del món civil (d’un

sector del món civil). Aquestes dues forces topa-

ven en alguns punts de manera més o menys

violenta, però convergien en d’altres de manera

fonda i llavors es potenciaven.

Del punt de vista eclesiàstic, la tradició volia

que el ple de la formació intel·lectual es realit-

zés en una universitat eclesiàstica, que en

aquells moments podia ser Comilles, Sala-

manca o Roma. Els bisbes espanyols tendien

llavors a prohibir que el seminarista o el sacer-

dot novell sortís de l’únic país del món sa i estalvi

de la corrupció que era l’Espanya franquista; els

catalans, com el Dr. Masnou, empenyien en canvi

cap a Roma. Allí va anar en Torrents, com altres

del nostre grup, J. Junyent, Cotrina, Pous.

Presentació de 

Ricard Torrents

Segimon Serrallonga

Presentació llegida en el cicle de conferències 
Vic en la perspectiva de l’any 2000, que tingué lloc
l’octubre-novembre de 1992 al Casino de Vic.
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La pressió civil, catalanament i culturalment

molt ben definida, s’havia fet present al Semi-

nari per alguns llibres de lectura lliures (per dir-

ho curt) i especialment i tot d’una, i de manera

secreta al començament, per Joan Triadú, que

ens va posar en contacte d’una banda amb en

Riba i amb tot el que Riba significava, i de l’altra

amb els estudiants universitaris de la nostra ge-

neració: Molas, Comas, A. Manent. En aquell aire

ribià, pur, sa, de gran altura, políticament encara

il·luminat per Prat de la Riba, també hi havia ha-

gut una idea en acció: la formació superior no

era del tot superior si no passava per una univer-

sitat nova o mentrestant per alguna de les grans

universitats europees: En Toni Pous i en Ricard,

acabats els estudis a Roma, els eclesiàstics, van

anar a Tubinga, a fer-ne de civils.

A partir d’aquí, quasi m’atreviria a parlar del

retorn en un sentit mític, vull dir odisseic, com de

qui, tot descobrint el món, «de molts pobles veié

les ciutats, l’esperit va conèixer» –diu el vers

d’Homer– i tot enaiguant-se’n sobretot per la lli-

bertat, no pot sinó tornar a casa, a treballar-hi

imbuït d’un sentiment de missió.

Imparteix classes de literatura bíblica al Se-

minari d’acord amb l’esperit dels temps nous.

Treballa a l’Escola de Teologia que ell mateix ha

contribuït a crear. Esdevé director del col·legi

Sant Miquel i el renova. I he de dir etcètera.

Per això, davant d’aquests fets, a gent del

món literari com jo, ens passa que hem de reco-

nèixer i admirar, com Goethe volia que es fes, els

homes d’acció per damunt dels altres. Es tracta

d’una acció constant, prudent, no pas temerària,

a l’aguait de les possibilitats reals. La seguretat

que infon al seu voltant és fecunda perquè no

lleva l’esperit crític a ningú, sinó que el demana,

com tot home dotat per al govern.

Ha produït un cos de pensament sobre la

Universitat que ha anat donant, enfondint i

ampliant, al llarg dels anys, en ocasions propí-

cies, cos que un dia hauria de prendre forma de

llibre –i podrà fer-ho, si l’autor vol, en l’editorial

que ell mateix va fundar al servei dels mestres,

dels professors i dels estudiants universitaris.

L’home d’acció no ha pas ofegat la vocació

literària heretada d’abans. A hores d’ara deu ser

el millor verdaguerista del país. Ha traduït amb

precisió i esplendor llibres de tanta bellesa com

l’Eclesiastès i l’Hiperió, per citar-ne només dos.

Excel·leix en la crítica de poesia. És articulista

de periòdics i de diaris.

No voldria haver caigut en el ditirambe, sinó

tan solament indicat unes línies de vida de

transcendència pública. Ho he fet potser d’una

manera excessivament existencial, i doncs, per-

sonal, però potser no se’m demanava tampoc

altra cosa.
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Prou es fa sentir i no només en el nostre –gaire-

bé diria «vostre», vista la meva edat– estimat

món, que hi ha massa homes dedicats a fer de

nusos que no lliguen ni deixen lligar i a posar

entrebancs a tot allò que es vol redreçar o que

vol créixer enfora per la llavor que porta a dins.

Així els retrobaments esdevenen difícils i la dis-

persió més aviat avinent, gairebé inevitable.

Ho dic, en part, pensant en els qui hem vis-

cut una llarga postguerra en situació de con-

tradits per la història. No era gens balder, ales-

hores, recercar-se i més tard o més d’hora

retrobar-nos on havíem de ser i retornar als

pensaments, als recursos mentals i d’ells a les

accions d’on havíem estat foragitats. A poc a

poc era com si tot allò que s’havia perdut tornés

a néixer. Al cap de molts anys gairebé no és del

tot forassenyat mirar enllà, però cap enrera,

amb un deix de tendresa.

Entremig hi ha l’atzar, és clar. Però sempre

que no sigui un pur atzar, sinó l’anagke, la neces-

sitat, tal com l’entenien els grecs. Perquè es

tractava de sobreviure, de superar un destí.

Vaig on volia anar, d’acord amb el títol d’a-

questes pàgines. Per un d’aquests mitjans

–atzar, destí, providència– Ricard Torrents l’estiu

de 1961 arribava a Alemanya, proveït d’una beca

per a una escola d’un antic monestir cistercenc,

al poble de Wald. L’hi introduí un teòleg vigatà,

Ramon Sala i Camps, i ell s’hi quedà un any,

abans de tornar a Roma a continuar els estudis.

La via germànica havia estat oberta. Darrera

d’ell hi va anar, al mateix lloc, Ramon Cotrina,

amb el qual va coincidir, al mateix centre d’es-

tudis, almenys una temporada, Antoni Pous.

Aquests noms pertanyen al recull de poesies

d’estudiants del Seminari de Vic (crec que no es

pot dir ben bé que fos una antologia) que prologà

Carles Riba. Era el nexe, avui famós, d’unió de set

persones de diverses edats. A partir de llavors i

per la força de «les coses de la vida» com deia el

títol d’una excel·lent pel·lícula francesa, comen-

çà la dispersió. Una força centrífuga influïda en

part pels fets que he intentat generalitzar al co-

mençament d’aquest escrit. Ricard Torrents no

es va trobar, doncs, amb ells com a grup, ni van

arribar a constituir-se en un organisme que «de

facto» actués com a tal. D’altra banda Torrents i

ells es portaven de cinc a set anys de diferència,

que en aquelles edats són molts.

Més tard, però, entre les estades a Alemanya

esmentades, tan importants per a la formació

–i fins i tot per a la vida i mort d’un d’ells, el jove

geni de la colla, Antoni Pous–, es retrobaren com

a professors al Seminari. Els temps anaven

girant irreductiblement cap a la raó dels més

forts en esperit.Torrents torna d’Alemanya i ja és

l’impulsor de tot el llarg esforç que havia de por-

tar a uns Estudis Universitaris, o Eumo Editorial,

fins a la Universitat de Vic. Eren Segimon Serra-

llonga, Ramon Cotrina i Josep Esteve. Cadascun

individualment feia el seu camí. L’havien fet,

encara més, dos poetes de pedra picada: Josep

Grau i Josep Junyent, tots dos, avui, com Serra-

llonga, ja desapareguts. De tota manera hi ha un

fet comú: el decantament cap a l’alta cultura

germànica. Crec que aquí Ricard Torrents amb el

seu robust talent constructor és decisiu. Justa-

ment perquè a Alemanya no s’hi queda, tot i

passar diversos cursos a Tübinguen. El 1970

Ricard Torrents 

a la cruïlla del 

seu mestratge

Joan Triadú

Escriptor i crític literari
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torna definitivament a Vic i és l’únic, que sàpiga,

que no és poeta. Treballa i alliçona.

Val a dir que altres vigatans –Lluís Solà,

Manuel Carbonell, Ramon Farrés– són també

germanistes i no sé fins a quin punt es poden

sentir continuadors,coetanis o posteriors,de l’a-

ventura iniciada a Wald, pels teòlegs i pel mateix

Torrents i consolidada per la seva incessant ac-

tuació d’impuls i de mestratge que gairebé és de

més a més de posar en relleu.

Tornem al començament com a final. A la

cruïlla del seu mestratge (d’encarrilament, no de

supeditació; d’encetar i portar fins al terme, en-

caminaments de vida) Ricard Torrents s’arropà

en el germanisme que a l’enclòs de Riba mateix

ell, en la pràctica el primer (atzar, providència,

cop de cap?) trobà en Estudiants de Vic, un nom i

res més per a tota la colla; però portava Verda-

guer al cor.Divergents si no oposats per les imat-

ges que en aquell temps es tenien de l’un i de

l’altre. Però s’erraven. Torrents convertia Verda-

guer en un escriptor universal i modern, mentre

Riba presentava a Cantonigròs uns sonets de

profunda revulsió religiosa (sobretot els darrers,

una mica posteriors). Els nois osonencs l’havien

trasbalsat: Goethe sí, Rilke no. A la cruïlla, Tor-

rents, més sòlid i home fet, veia –i ho vivia en el

propi ésser–, com la conjunció s’allunyava. Riba

moria al cap de pocs anys d’algunes misses no-

ves. L’encontre de Montserrat –Cardó en nom de

tants, Junyent de lector– s’obria com una flor de

tot l’any verdagueriana.

Però Ricard Torrents, sense deixar Tübinguen

i abraçant Pous fins al deixament o desistiment

definitiu, intentà i assolí reprendre-ho tot, de

cap i de nou, a Vic i per a Vic. A la fi, aconseguí

que Serrallonga s’hi animés, tots dos de bracet.

Però els altres, fins que la mort n’ha separat qui-

sap-los, s’hi sentien convocats. Amb un Verda-

guer nou i un Riba que no es fa vell. El joc etern,

que deia Foix.



És difícil expressar en poques paraules els can-

vis introduïts per Ricard Torrents i el seu equip

directiu al Col·legi de Sant Miquel entre els anys

1970 i 1977, així com les raons que els justifica-

ven i les reaccions que provocaren. És per això

que em sembla millor enumerar i explicar breu-

ment els fets més rellevants de la direcció del

Col·legi durant el temps que en Ricard en fou

director. La distància temporal és, alhora, un

avantatge i un inconvenient quan cal narrar el

que s’ha viscut. Un avantatge perquè et permet

veure les coses amb la perspectiva del temps

passat, un inconvenient perquè la desmemòria

no perdona i ens fa més difícil recordar aquell

gest, aquell comentari que ajudaria a fer enten-

dre millor a les noves fornades uns temps

viscuts intensament. Sigui com sigui, paga la

pena intentar explicar-los.

Els canvis 

Els anys cinquanta i seixanta el vell edifici del

Col·legi es va ampliar i renovar, però fins al se-

tembre de 1970 la direcció, unipersonal, havia

mantingut inalterable el sistema pedagògic sen-

se canvis significatius.

Trencar amb una manera de fer mantinguda

durant anys no és fàcil enlloc. Intentar fer-ho al

Vic dels anys setanta era, a part de difícil, d’allò

més agosarat. Tot i així, a partir del nomenament

de Ricard Torrents com a director del Col·legi de

Sant Miquel, va començar una reforma irrever-

sible.

Entre els canvis que l’equip dirigit per en Ricard

Torrents va dur a terme destaco els següents:

Fi de la pedagogia del clatellot 

A la dècada dels quaranta,en plena dictadura, la

crença que la violència era un bon mètode per

ensenyar i educar, tenia molt bona acollida entre

alguns professors.La bufetada era entesa per al-

guns com una mena de complement del llibre de

text i per a altres el regle de metall tenia aplica-

cions distintes a la de tirar ratlles. D’altres, en

canvi, no necessitaren mai fer ús de la violència

per ensenyar, educar, respectar i fer-se respec-

tar. El pas dels anys va rebaixar força les mane-

res de fer dels violentes,però el 1970 la bufetada

encara no havia deixat la casa i, de tant en tant,

a algun alumne n’hi queia una al damunt i no ve-

nia pas del sostre. En aquest punt en Ricard Tor-

rents fou molt clar i exigent:Prohibides del tot les

accions violentes o humiliants envers els alum-

nes.

Contractació de professorat

Es va contractar professorat que venia amb

idees noves i una formació ben diferent de la

que tenien la majoria dels mestres que exercien

al Col·legi en aquells moments. Un nou profes-

sorat proper al catalanisme polític, compromès

amb la recuperació de les llibertats i defensor de

l’ús de la llengua catalana en tots el àmbits

començant, és clar, per l’escola. Això va generar

tensions entre la manera de fer d’aquests nous

professors i professores i una part del cos

docent ancorat en el passat, incapaç –massa

sovint– de canviar de manera de pensar. Alguns

professors no pogueren adaptar-se als nous

temps i deixaren el centre.

Ricard Torrents i

Bertrana, director del

Col·legi de Sant Miquel

1970-1977

Jaume Puntí

Administrador del Col·legi Sant Miquel i 

gerent de la Universitat de Vic (1974-2001)

8

m
ir

a
m

a
rg

e
s

3
0

 
| 

 A
b

ri
l 

d
e

 2
0

0
7



9

Llengua i cultura

Introducció de la llengua i la cultura catalanes

en tots els cursos i nivells dels ensenyaments

impartits en el Col·legi.

Supressió de «la vetlla»

Una de les primeres mesures preses per la nova

direcció fou la supressió de la vetlla. Amb aquest

nom es coneixia el fet d’allargar una bona estona

l’horari escolar perquè els alumnes fessin els

treballs que els mestres els exigirien els dies

vinents. Amb aquest sistema un estudiant en

règim extern dinava, sopava i dormia a casa,

però la resta del temps el passava al col·legi. En

el cas dels alumnes en règim d’internat, només

passaven amb llur família els caps de setmana.

Amb la supressió de la vetlla el mateix any 1970,

els alumnes passaren a disposar de temps

lliure, descobriren que a part de la familia i el

col·legi existia una societat de la qual formaven

part i que quasi desconeixien. Per estrany que

ens pugui semblar avui dia, aquest fou un dels

canvis que més recels va provocar.

La fi dels estudis de Comerç.

El «Comerç» eren uns estudis que donaven als

nois els coneixements necessaris per fer d’escri-

vent. A diferència de temps passats, als anys

setanta ja no es trobava ningú que a la pregunta

‘‘tu, de què fas?’’ responguès ‘‘Faig d’escrivent a

Can…’’ El progrés general havia fet obsolets

aquets estudis i deixaren de donar-se.

Creació de departaments

La reponsabilitat dels departaments fou la d’es-

tablir els continguts de les assignatures en tots

els recorreguts: l’Educació General Bàsica, el

Batxillerat i el Curs Preuniversitari, així com

establir la metodologia del seu ensenyament.

Un dels objectius dels departaments fou la cre-

ació de material pedagògic propi i que permetés

a l’alumne esdevenir més autònom en el seu

aprenentatge. Es buscava potenciar l’esperit

emprenedor de l’estudiant i que aquest veiés en

el professor no només algú que recitava la lliçó,

sinó una persona que el guiava i l’ajudava en el

seu procés d’aprenentatge. Els primers departa-

ments que es posaren en funcionament foren el

de llengua i el de matemàtiques, cadascun dels

quals era dirigit per un professor, el Cap de

Departament.

Ampliació del campus

Un acord amb el Bisbat permeté disposar d’una

part del seminari diocesà, que es va destinar a

noves aules i a espais per a la pràctica d’esports,

una activitat que no es podia fer a l’edifici del

carrer de Manlleu.

L’ampliació era del tot necessària per a l’a-

daptació dels estudis de primària a l’Ensenya-

ment General Bàsic. El col·legi es féu càrrec de

les obres d’adaptació, la qual cosa va permetre

acollir nou alumnat,reduir la ràtio d’alumnes per

aula i establir en el futur l’ensenyament mixt i co-

mençar el cicle educatiu des de parvulari.

L’ampliació obria el camí a un possible tras-

llat del batxillerat al campus del seminari, cosa

que hauria permès disposar de l’edifici del carrer

de Manlleu per ampliar l’oferta amb estudis que

es poguessin seguir un cop aprovat el curs pre-

universitari. Les coses, però, anaren per un altre

cantó.

Conseqüències dels canvis

Tots aquets canvis generaren tensions dins i fo-

ra del Col·legi. Les ànsies de democràcia i de re-
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novació que es vivien a Sant Miquel no eren ben

vistes pels sectors més addictes al «Movimien-

to.» Les crítiques dels dirigents locals a en Ricard

Torrents varen ésser duríssimes, però l’intent

d’acabar amb els canvis no reeixí, malgrat les

gestions que feren. Avui alguns encara recordem

la policia municipal posant a prova la velocitat i

la sirena del cotxe patrulla camí de Sant Miquel:

el so de la sirena era ben diferent, no cal dir-ho,

del que sonava cada any, per exemple, a la caval-

cada del Reis Mags d’Orient. No es produí, però,

cap incident greu.

Una conseqüència, no immediata en el

temps,de la supressió de la vetlla,fou la fi de l’in-

ternat. Li havia arribat allò tan conegut de ‘‘reno-

var-se o morir’’. I acabà amb una llarga etapa de

servei a famílies d’Osona i comarques veïnes. La

millora dels mitjans de transport, la implantació

de nous centres d’ensenyament i els nous cor-

rents socials i polítics en determinaren el tanca-

ment

La creció dels departaments va suposar l’ela-

boració de material pedagògic propi. Amb això,

tal com he comentat anteriorment, es pretenia

potenciar la voluntat de l’alumne per trobar res-

postes per ell mateix i no pas obtenir-les sense

esforç, mitjançant una lectura immediata del lli-

bre de text o una cosulta al professor. A part d’ai-

xò, però, es va aconseguir resoldre un problema

important, com era la manca de de material pe-

dagògic en català.

Un sector de la societat vigatana en desacord

amb la direcció de Sant Miquel pels canvis que

es feien i per la poca formació religiosa que, se-

gons ells, rebien els nois, crearen un col·legi d’E-

ducació General Bàsica i Batxillerat. El Bisbat

facilità una part del seminari diocesà per a l’inici

de la seva activitat. Pel que fa al vessant econò-

mic,el Col·legi de Sant Miquel en sortí perjudicat,

però amb el temps es féu palesa la manca de

perspectiva dels promotors i patrocinadors de la

iniciativa.

El curs 1983-84 va ser el darrer que aquest

col·legi va funcionar. Tancà portes i alumnes i

professors ingressaren a Sant Miquel. En gran

mesura els que venien de l’ensenyament del bat-

xillerat. Era clar que a Vic, no hi havia lloc per a

quatre centres privats de batxillerat.

Una demanda no aprovada

En Ricard Torrents proposà al Patronat d’esten-

dre la coeducació –que es donava només al curs

Preuniversitari–, a tots els ensenyaments i cur-

sos. La proposta fou rebutjada. El 1977, cessat i

sense haver assolit aquest propòsit, Ricard Tor-

rents deixava l’escola. El nou director va poder

implantar la coeducació durant els primers anys

del seu mandat.

El Directori

Al llarg del curs 1975-76 una comissió formada

per professors,pares d’alumnes i membres de la

Direcció i del Patronat va redactar un Directori

que definí quina mena d’escola era i volia ser el

Col·legi de Sant Miquel: una escola cristiana,

competent, democràtica i catalana. Cada con-

cepte era explicat en diversos punts i citaré el

primer de cadascun d’ells.

1. Escola Cristiana
1.1 Sostenim que l’escola cristiana té dret a

existir i a realitzar el seu projecte pedagògic

específic.

2. Escola Competent 
Sostenim que l’objectiu primordial de l’educació

és ajudar la persona perquè aconsegueixi el seu

fi transcendent per mitjà del perfeccionament

continuat de les seves capacitats, i que l’home

complet és aquell que contribueix amb eficàcia

i responsabilitat a la comunitat de què forma

part.

3. Escola Democràtica 
3.1 Sostenim que l’individu s’ha de realitzar en

una societat organitzada democràticament i que

l’escola, un dels punts d’inserció de l’individu en

la societat, ha d’ésser veritablement democràti-

ca per esdevenir escola de veritable democràcia.

4. Escola Catalana 
4.1 Sostenim que l’escola del nostre país és ca-

talana i que ha de conformar-se en tots els seus

graus a la seva realitat nacional.

El projecte universitari

En el llibre Vic,la ciutat i la Universitat,Josep Bur-

gaya i Ricard Torrents expliquen com, després de

la Guerra Civil, es formaren a Vic dos nuclis

intel·lectuals: l’un a recer d’alguns eclesiàstics i

l’altre al Seminari, amb implicacions i alguns pa-

ral·lelismes amb el grup anterior, però amb inte-

ressos, enfocaments i, sobretot, projectes

intel·lectuals diferents.Els autors diuen textual-

ment: «És, de fet, aquest nucli que impulsarà la

recuperació de la tradició universitària de Vic,

amb un pas intermedi, com són els vincles do-

cents d’alguns dels seus representants amb el

Col·legi de Sant Miquel. A l’entorn de Ricard Tor-

rents que n’ocupà la direcció de 1970 a 1977, es

formà l’equip que ha impulsat el procés de recu-

peració universitària de Vic i ha aconseguit d’im-
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plicar-hi intel·lectuals,polítics i empresaris de la

ciutat i de la comarca.»

Els Consells Municipals anteriors a la demo-

cràcia no posaren cap obstacle a la petició que

el Patronat de Sant Miquel féu al Govern d’Es-

panya, aleshores ocupat pel general Franco, per

tenir una Escola Universitària de Formació de

Mestres. Recolzaren la petició i ajudaren a pagar

les despeses d’adaptació d’una planta del

col·legi per a ús de la nova Escola.

Consideració final

Osona ha estat una comarca pionera en l’esforç

per fer renéixer l’esperit propi dels catalans.

Moltes persones i institucions treballaren i s’ar-

riscaren per aconseguir-ho; entre aquestes

institucions hi trobem el Sant Miquel dels anys

setanta.

El 1977, quan es va inaugurar l’Escola Univer-

sitària de Mestres d’Osona sota el guiatge d’en

Ricard Torrents, l’anhel de treballar per la recu-

peració nacional era ben viu. Tres anys després,

la primera promoció de mestres arribava a les

escoles de la comarca i ho feia havent adquirit un

ampli bagatge cultural i amb la voluntat ferma i

decidida de recuperar l’escola catalana desapa-

reguda després de la guerra civil. Per altra ban-

da, la publicació de textos per a l’ensenyament

del català –elaborats pel departament de filolo-

gia de l’Escola– arribaren a tot Catalunya i les

primeres edicions s’esgotaren ràpidament.

El 1981 l’Escola de Mestres va convocar el «1r

Simpòsium sobre l’ensenyament del català a no

catalanoparlants», que aplegà professors de

tots els països de parla catalana. A les conclu-

sions finals es denuncià la situació del català en

el sistema educatiu.

Enguany celebrem els deu anys de la recupe-

ració de la Universitat de Vic i Ricard Torrents rep

el reconeixement de la ciutat i el d’una Universi-

tat plenament consolidada al servei del país i al

de la pàtria comuna de tots els homes: el conei-

xement. El camí començat per Ricard Torrents el

1970 ha tingut trams difícils, sobretot al seu ini-

ci.Avui,però,més de trenta anys després i havent

vençut tants d’esculls que semblaven insupera-

bles, en Ricard rep el nostre reconeixement,

guanyat a pols, merescut i treballat.
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El títol d’aquest escrit i la metàfora que conté no

pretenen tenir res d’original:que l’escola de Mes-

tres va ser la llavor de l’actual Universitat de Vic

s’ha dit i escrit més d’una vegada, de manera ex-

plícita o més implícita.D’altra banda,és una con-

clusió a la qual és fàcil d’arribar si es fa un simple

repàs cronològic de les etapes viscudes per la

Universitat de Vic fins avui: 1977, any de creació

de l’Escola de Mestres; 1987, any de creació dels

Estudis Universitaris de Vic, formats inicialment

per l’Escola Universitària d’Infermeria, l’Escola

d’Estudis Empresarials d’Osona i la mateixa Es-

cola de Mestres i després també per l’Escola Po-

litècnica i la Facultat Traducció i Interpretació;

1997, any de creació de la Universitat de Vic.

Això no obstant, sovint hi ha una altra raó,

molt més profunda, quan es parla de l’Escola de

Mestres com a llavor de l’actual Universitat de

Vic.Una raó potser tenyida de força subjectivitat,

de molt d’afecte –i potser d’una certa nostàlgia

fins i tot– per als qui vam tenir la sort de conèi-

xer-la i de participar-hi activament; però una raó

al mateix temps ben objectiva i demostrable. I és

justament a aquesta darrera raó, podríem dir-ne

més científica, a la qual voldríem referir-nos en

aquest escrit, i ho farem adduint una colla de

proves ben documentades, ja que són extretes

dels vuit Llibres de l’escola que des de l’any 1979

fins al 1986 es van anar publicant ininterrompu-

dament i que constitueixen un petit tresor en la

mesura que contenen, de manera gairebé exclu-

siva, una bona part de la història de l’Escola.

Una llavor, per dir-ho de manera potser poc

exacta però entenedora, conté una colla d’ele-

ments o de trets que, en les condicions adequa-

des, fan possible que creixi una planta nova. De

la mateixa manera, es pot dir que a l’Escola de

Mestres hi podem trobar ja tots els elements

que, en determinades condicions a les quals em

referiré després molt breument, van fer possible

el naixement de la Universitat de Vic. Sense

ànim de ser exhaustius, hem seleccionat deu

trets com a prova de la correlació Escola de

Mestres-Universitat de Vic.

Sense anar més lluny, podem començar refe-

rint-nos a la font d’on dèiem que s’han extret les

informacions: els vuit Llibres de l’escola, un pre-

cedent de la memòria que cada any la nostra uni-

versitat, com qualsevol altra, edita i on queda

registrada l’activitat duta a terme al llarg d’un

curs acadèmic.Cada llibre conté,a més,el text de

la lliçó inaugural, encarregada a un professor o a

una professora per parlar de la seva disciplina i

pronunciada durant l’acte d’inauguració de curs,

exactament com es continua fent avui, tant a la

de Vic com a totes les universitats.Josep Tió, Mi-

quel Tresseras, Imma Ollich, Pepa Òdena, Josep

Maria Agustí, Segimon Serrallonga, Joaquim

Maideu i Miquel Casadevall hi parlen de l’ense-

nyament del català als no catalanoparlants, de

la formació del mestre, de la història local, de l’e-

ducador de la primera infància, de l’ordinador en

l’ensenyament de la matemàtica, de la lectura

dels clàssics, de l’educació musical i de l’educa-

ció per a la salut.Uns temes, llavors i ara,ben ac-

tuals, i ben universitaris.

Resseguint el contingut dels vuit llibres, hi

trobem ja els grans àmbits en els quals es deple-

ga avui l’activitat acadèmica a la Universitat, si-

gui la de Vic o qualsevol altra. Hi trobem, per

L’Escola de Mestres:

la llavor

Assumpta Fargas

Rectora de la Universitat de Vic
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exemple, sis àrees d’estudi –els departaments

universitaris actuals– que agrupen els profes-

sors i les professores al voltant d’un conjunt de

matèries afins. Hi trobem, si bé no pas amb

aquest nom,la formació continuada o L3 (lifelong

learning), una activitat pròpia i cada dia més im-

portant a la universitat d’avui. En la memòria

inaugural que pronuncià en l’acte d’inauguració

de l’escola i del primer curs acadèmic,Ricard Tor-

rents, aleshores sotsdirector en funcions i més

tard director de l’Escola,s’hi refereix amb aques-

tes paraules: «la particularitat dels cursos mo-

nogràfics és que tindran lloc el vespre, de 8 a 10,

i seran oberts al públic en general i als mestres

en particular per tal d’oferir-los un reciclatge».

Al llarg dels anys, podem veure que aquesta

activitat adreçada a un públic més general no es

concreta només en forma de cursos i cursets,

sinó que tal i com passa també ara a totes les

universitats,es deplega en un ampli ventall d’ac-

tivitats: conferències, exposicions, seminaris,

taules rodones, col·loquis, debats, jornades i

congressos. En relació a aquests darrers, és just

destacar la celebració, l’abril de 1981, del «1r

Simpòsium sobre l’ensenyament del català a no

catalanoparlants», que portà a Vic uns mil dos-

cents congressistes procedents de tots els Paï-

sos Catalans i de l’estranger. Uns congressistes

aplegats per un objectiu comú: ajudar a apren-

dre català a uns nens i nenes nascuts a Cata-

lunya que no parlaven –i sovint ni entenien– la

llengua del país. Un gran repte i alhora una gran

oportunitat derivada del decret que obligava per

primera vegada a ensenyar tres hores de català a

totes les escoles del país, públiques i privades.

Un repte que, amb algunes diferències, continua

sent de plena vigència a les escoles d’avui.

I encara en l’àmbit acadèmic, és important de

destacar que el curs 1980-81, el quart d’ençà de

la posada en marxa de l’Escola, ja es van establir

uns ajuts a la recerca «convocats per tal de fo-

mentar els treballs de recerca i d’adequar els tí-

tols acadèmics del professorat a les exigències

del nivell universitari»,tal com s’explica en la me-

mòria de curs. Es tracta, si es vol, d’una iniciativa

petita i modesta, però al mateix temps d’una

mostra ben patent de la plena consciència, de

l’assumpció que la recerca, juntament amb la

docència i la implicació amb la societat, consti-

tueixen la triple missió de la Universitat.

Si resseguint les memòries de l’Escola de

Mestres hem pogut veure que els àmbits on es

desplega l’activitat de les Universitats ja hi eren

presents des dels seus inicis, també podem tro-

bar-hi ben explicitats aquells altres trets que en-

cara avui imprimeixen un caràcter propi a la

Universitat de Vic.Ens referim,fonamentalment,

a la catalanitat, a les edicions, a la voluntat pe-

dagògica i a la implicació en el territori.

El text de la presentació que apareix a la pri-

mera pàgina del primer Llibre de l’Escola acaba

amb aquestes paraules: «És doncs, [l’Escola de

Mestres] una realitat viva a la comarca d’Osona,

i viva en el món de l’ensenyament,que volem més

fidel a les realitats nacionals de Catalunya».

Aquesta breu declaració programàtica, que vin-

cula la raó de ser de l’Escola amb el país, queda

corroborada per moltes de les activitats que re-

gistren els vuits Llibres de l’Escola, i la trobem de

forma recurrent, i desplegada de diverses mane-

res,en molts dels documents institucionals de la

Universitat de Vic i en moltes de les publicacions

que parlen del projecte universitari de Vic. Per

exemple, en Les noves raons de la Universitat, un

llibre juntament amb Les raons de la Universitat

de lectura obligatòria per a qualsevol universita-
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ri,Ricard Torrents,en acomiadar-se com a primer

rector de la Universitat,recorda els inicis del pro-

jecte universitari de Vic amb aquestes paraules:

«quan el país sortia de la llarga nit i descobríem

amb els colors de l’aurora les noves terres d’una

Educació Superior en llibertat i en catalanitat». I

encara,a tall d’exemple concloent,només cal re-

cordar l’emblema de la Universitat de Vic:Esmer-

çar la vida al servei de la ciència i la pàtria, un

emblema –com diu també Ricard Torrents– «ins-

pirat en els principis que han presidit el nostre

redreçament universitari».

Tot i que l’edició de llibres es pot dir que és

una activitat pròpia de totes les universitats, ai-

xò es pot afirmar amb molta més contundència

encara quan es parla de la Universitat de Vic. En

el repàs d’activitats de l’Escola corresponent al

curs 1979-80, que ocupa set planes i mitja, hi

apareix un apartat nou titulat Edicions de llibres-

EUMO que n’ocupa tres i mitja, una mostra ben

eloqüent de la importància que es dóna al fet d’i-

niciar el que de moment s’anomena «un servei de

publicacions», i on,a banda de donar notícia dels

títols publicats i dels seus autors, s’esbossen ja

les raons d’editar llibres, concretament dues.

D’una banda, la necessitat d’omplir buits, de co-

brir mancances en determinats camps del co-

neixement. De l’altra, per donar sortida al treball

del professorat. Un cop més, raons profunda-

ment universitàries. L’Escola de Mestres, doncs,

ja editava llibres, i la Universitat de Vic, per les

mateixes raons, ho continua fent avui.

Més enllà del fet que la Universitat de Vic tin-

gués els seus inicis en una Escola de Mestres

–segurament les circumstàncies o, millor dit, les

oportunitats van comptar més que cap altra co-

sa–, la voluntat pedagògica de l’una i de l’altra

són indiscutibles. A l’Escola podríem dir que hi

era per obligació, en la mesura que tenia enco-

manada la formació de mestres, és a dir, d’edu-

cadors. Però sobretot hi era per devoció, en el

sentit que no es tractava de fer mestres i prou,si-

nó uns mestres molt concrets i per a una escola

molt concreta. Uns mestres, amb paraules de

Miquel Tresserras,preparats per «tornar al noi el

que li pertany,la realitat que li està escatimada»;

i una escola «que educa l’home en la seva inte-

gralitat». En definitiva, uns mestres comprome-

sos amb una autèntica renovació pedagògica.La

voluntat pedagògica, però, no s’esgota en l’Esco-

la de Mestres, sinó que la traspassa i impregna

tot el projecte universitari.Serveixin de prova tan

sols els títols d’alguns dels capítols dels llibres

de Ricard Torrents esmentats més amunt: «La

universitat educativa», «Docència és pedago-

gia», «Magistri o la inhibició de la funció educati-

va»,«Moralia o la pedagogia del testimoniatge en

Educació Superior». O també un fragment molt

breu d’aquests mateixos escrits: «La universitat

pot sobreviure indefinidament encara que es

desentengui de tota qüestió transcendental, pe-

rò el futur dels homes i de les dones que avui hi

estudien serà diferent segons que els docents i

els investigadors que els ensinistrin es proposin

o no d’educar-los». Una tasca, la d’educar, que a

més a més Torrents no reserva exclusivament

per al professorat: «Hi ha una funció, la d’educar,

que concerneix tots els treballadors de la Univer-

sitat».

Ni l’Escola de Mestres ni tampoc el projecte

universitari de Vic en el seu conjunt no es poden

entendre sense tenir en compte la seva di-

mensió territorial. Per una banda, el paper de

l’Ajuntament de Vic, dels altres ajuntaments de

la comarca i de moltes entitats ciutadanes ha

estat decisiu en el triple procés de creació de

l’escola, d’ampliació dels Estudis Universitaris

de Vic fins arribar a l’etapa de consolidació com

a Universitat. Valguin com a prova els agraï-

ments que Ricard Torrents adreça a uns i altres

en la memòria inaugural de l’Escola. Per una

altra banda, el compromís amb l’entorn, sense

que això signifiqui renunciar a la seva projecció

nacional i internacional, ha guiat des de sempre

el projecte universitari de Vic, conscient del

paper que té en el creixement econòmic i cultu-

ral, és a dir, en el progrés del territori. A tall de

síntesi acabem amb una reflexió de Ricard

Torrents: «A la Universitat se li ha d’assignar la

missió de promoure el desenvolupament local i

regional i a la ciutat li correspon la missió de

promoure el coneixement. El punt d’articulació

de Coneixement i Desenvolupament passa per

l’articulació de Ciutat i Universitat».

Fins aquí el repàs dels trets que, sembrats

als inicis de l’Escola de Mestres, han fructificat

en la Universitat de Vic. Dèiem més amunt que la

llavor creix si troba les condicions adequades, si

troba el terreny abonat. I aquest és també un

punt que no podem passar per alt ni que sigui

breument. Com acabem de veure, la terra bona

hi era: ajuntaments, entitats, persones amb

noms i cognoms i persones anònimes de Vic, de

la Comarca i de tot el país van donar suport des

de fora a la primera etapa del projecte universi-

tari de Vic, el de l’Escola de Mestres. I encara hi

havia més terra bona: el conjunt de persones

que van empènyer l’Escola des de dins: profes-

sors i professores, professionals de serveis i

alumnes. I sobre uns i altres, com la pluja assao-

nadora, la fe i l’entusiasme de Ricard Torrents

en el projecte universitari de Vic.
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Quan s’escriu sobre una persona que acaba la

seva etapa activa es tendeix sempre a fer-ne

grans elogis, d’una banda perquè l’escrit ha de

servir d’homenatge i, d’una altra, perquè allò que

sol perdurar en les persones que hem compar-

tit amb l’homenatjat feines i projectes són no-

més els bons records. Els que hem tingut la sort,

a més a més, de continuar compartint amistat i

una mateixa visió de la vida –sobretot la univer-

sitària– no només ens resta un bon record sinó,

també, una certa dosi de nostàlgia i un senti-

ment d’orgull i vanitat amb el balanç d’una feina

ben feta i d’un projecte ben consolidat. Jo vaig

tenir el goig i tinc l’orgull d’haver estat al costat

d’en Ricard Torrents en el moment de la seva

vida quan estava a punt de culminar el seu gran

projecte, el de fer a Vic una universitat. I dic el

seu projecte amb tot el sentit del possessiu que

estic emprant, perquè malgrat que vam ser

molts que estàvem al seu costat, ell va ser-ne

l’autèntic ideòleg. La resta vam ser captivats per

la força de les seves idees, la seva tenacitat, el

seu discurs, i el seguíem malgrat que moltes ve-

gades el pragmatisme ens hagués fet desistir.

Perquè per sobre de tot, en Ricard captivava,

tant als que creien en ell com als seus oposi-

tors, i tant als uns com als altres, estiguessin o

no d’acord amb els seus plantejaments, els ge-

nerava un respecte barrejat de convenciment,

de por i d’admiració. És a dir, en Ricard exercia un

lideratge indiscutible i ell, prou que ho sabia, l’e-

xagerava amb un posat distant que empetitia

tant el seguidor com l’oponent. Qui no ha vist en

Ricard amb aquell posat de pit un mica enfora,

torçant el cap i un somriure sorneguer com vo-

lent dir «això que em dius és una trivialitat» o bé

«això que em dius no té ni cap ni peus»? Jo em

reconec una d’aquestes persones, i cada vegada

que em veig amb en Ricard retrobo aquells po-

sats, i cada vegada me’n vaig pensant que no

diré més trivialitats ni coses sense cap ni peus,

i m’estimula l’intel·lecte i penso que la pròxima

vegada jo tindré més arguments que no pas

ell..., i no me’n surto mai. Però és així i gràcies a

ell que ara puc parlar d’Universitats amb ma-

júscules, de les Universitats ideals que no exis-

teixen ni existiran, d’aquelles que a en Ricard li

hauria agradat de fer i que tan bé descriu en els

seus llibres que molt pocs polítics i gestors uni-

versitaris llegiran.

Fer una descripció de la seva tasca se’m fa

difícil si no és entrant, també, a fer-ne una valo-

ració, i això encara és més complicat si cometo

l’error de no contextualitzar-la. La feina més

important d’en Ricard Torrents com a rector va

ser en els anys previs al reconeixement de la

Universitat, quan s’anava definint i configurant

el model que es pretenia, un model que anava

molt més enllà de la forma jurídica o el sistema

de finançament que finalment adoptaria la

futura universitat. Destaco això perqué és preci-

sament en aquest aspecte on al mateix temps

que podem parlar de la feina més important

també podem fer-ho dels fracassos més grans

d’en Ricard, tal com solem reconèixer moltes

vegades en les nostres converses. El model d’en

Ricard i de la gent que en aquells moments

compartíem amb ell la gestió es basava més en

principis ideològics que en concrecions pràcti-

ques. Aquestes ja es configurarien –com així va

Ricard Torrents, rector

Montse Vilalta

Delegada per a les Relacions Institucionals

de la Universitat de Vic
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ser– quan es desencallés el procés de conversió

a universitat. Però després de deu o quinze anys

hem hagut de sentir fins i tot dins de la comu-

nitat universitària que la Universitat de Vic no

tenia model i, encara més, hem vist com alguns

del principis més bàsics del model, la laïcitat, la

catalanitat i la voluntat de servei al país eren

qüestionats, o era posada en dubte la conve-

niència d’explicitar-los.

També pot considerar-se que en Ricard va

fracassar en la transmissió d’altres principis del

model que ell volia per a la futura universitat,

però en aquest cas el fracàs no és tan atribuïble

a ell com a l’evolució de l’entorn. Ell creia que la

Universitat de Vic havia de basar-se en els

«valors de la pedagogia catalana, en clara sinto-

nia amb la realitat social i territorial», una frase

bonica que només ha servit i continua servint

per adornar la part expositiva dels múltiples

convenis que la Universitat de Vic signa amb

múltiples entitats que mai es deuen haver

demanat què coi devem voler dir amb això. I és

que en Ricard sí que creia en els valors de la

pedagogia i en la incidència que aquesta podia

tenir en benefici del país, i pensava en un model

docent que tingués en compte l’estudiant i no

només el futur titulat. En Ricard també creia en

la qualitat, però no en aquesta que ara s’imposa

basada exclusivament en resultats sempre

quantitatius i mesurats en termes d’utilitat, con-

siderada aquesta en l’accepció més empresarial

del terme. La qualitat que volia en Ricard és la

que exigeix haver de mesurar també el grau

d’humanitat i sociabilitat dels nostres estu-

diants, el grau de compromís que adquirissin

amb els problemes de l’entorn, el sentit crític

que desenvolupessin, resultats que ara no

importen a ningú. Escrivint això penso que el

professorat jove que ha anat entrant els últims

anys a la Universitat de Vic deu creure que en

Ricard no devia tocar ni quarts ni hores. Estan

molt equivocats, eren altres temps. Un temps on

aquest discurs es podia plantejar encara que a

vegades generés controvèrsia, un temps amb

polítics i universitaris de tots colors però tots –o

la majoria– dotats d’una gran personalitat i un

gran compromís ideològic. No com ara, que els

polítics i rectors es caracteritzen més pel prag-

matisme burocràtic. És per això que dic que cal

contextualitzar a l’hora de fer judicis. La gent ha

de saber que si tenim universitat a Vic no és per-

què es presentés un producte ben elaborat

jurídicament i econòmicament parlant, sinó que

el que va prevaldre va ser el convenciment que el

projecte que es presentava oferia quelcom de

diferent, dotat d’un substrat ideològic i potser

idealista que podia ser encabit perfectament en

el sistema universitari català que en aquells

moments encara s’estava configurant. Avui seria

molt difícil aconseguir el mateix, perquè estem

en uns temps en què les ideologies –i encara

més, els ideals– són fins i tot mal vistos en el

món universitari. Les credencials que avui cal-

dria presentar per fer una universitat només
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haurien de fer referència a la viabilitat, i els

paràmetres amb què ara se’ns jutjaria només

tindríen en compte la qualitat d’uns papers ben

presentats. Només figures com en Ricard

Torrents podien ser creïbles en aquells temps

en què els valors de la intel·lectualitat encara

comptaven, unes figures que, per desgràcia, en

els temps actuals han deixat de ser referents.

Certament que la Universitat de Vic encara té

pendent de resoldre algunes de les qüestions

essencials per al seu futur, les mateixes que en

el moment de ser reconeguda ja sabíem, com

ara la consecució d’un finançament estable.

Aquest és el repte que tampoc han sabut resol-

dre els que l’han succeït i per al qual caldrà

continuar treballant. Però la Universitat de Vic ja

hi és, està consolidada i s’ha convertit en una

realitat necessària per al país, encara que

aquesta necessitat es valori més des del punt de

vista socioeconòmic que ideològic.

Un cop reconeguda la Universitat, en Ricard,

com era d’esperar, en va ser el rector, càrrec que

va exercir durant cinc anys.Va ser un temps com-

plicat per a ell i per a tots els que l’acompanyàvem

en les tasques de govern.Calia fer compatibles el

model ideològic amb una realitat que no afavoria

gens la consolidació del projecte: davallada de

demanda,augment incontrolat i desproporcionat

de l’oferta, més compromís amb el projecte es-

panyol i després europeu que amb el català,man-

ca de col·laboració institucional en pro de la

competivitat i la competència entre universitats,

minusvaloració –justificada o no– de l’oferta pri-

vada i, sobretot, la progressiva entrada d’un nou

concepte,el de la globalització,entès justament a

l’inrevés de com l’entenia en Ricard.Perquè en Ri-

card creia i creu en el caràcter universal de la uni-

versitat, perfectament compatible amb les

identitats individuals i de país que cada universi-

tat pot tenir, i no en el caràcter global, uniformit-

zador i homogeneïtzador que ara se’ns vol

imposar. El que pensa en Ricard –espero que ell

estigui d’acord amb com ho expresso– és que el

que hem de procurar és que els estudiants que

nosaltres formem puguin adaptar-se fàcilment a

totes les realitats canviants que conformen el

món, i no necessàriament transformar la univer-

sitat en un ens sense personalitat pròpia dispo-

sada a adoptar en cada moment els estàndars

predominants i adaptar-se als requeriments que

fixa el sector productiu.

En Ricard no estava preparat per això, o pot-

ser caldria dir que ho estava però no se’n va 

sortir com ell hauria volgut. Malgrat tot, la uni-

versitat anava creixent a bon ritme, com també

ho feien Eumo Editorial i Eumogràfic, les empre-

ses nascudes d’una altra de les seves dèries, la

de les edicions universitàries, encara que, com

he dit abans, el rumb que prenien les coses no

fossin pas del seu agrat. És per això que ell ma-

teix m’ha dit moltes vegades que hauria d’haver

deixat el rectorat l’any 2000, quan també ho van

fer dos dels seus més estrets col·laboradors. Jo

penso que no, que era del tot necessària la seva

continuïtat malgrat el cost personal que, efecti-

vament, va haver de pagar els dos últims anys de

mandat. Només ell podia liderar aquella etapa

en què altres gestors anaven ocupant els llocs de

més responsabilitat.Anava fent renúncies silen-

cioses amb aquella elegància en el posat que

tant el caracteritza i que tantes vegades s’ha

confós amb arrogància. Els seus discursos per-

dien la vibració del començament, perquè en

comptes de valors es veia obligat a parlar de via-

bilitat, en comptes de projecte universitari havia

de parlar de projecte empresarial, i de mica en

mica, a mesura que aquests nous conceptes s’a-

naven imposant, ell perdia el lideratge.

En Ricard va ser un rector extraordinari, únic,

irrepetible, tant si el jutjem pel mèrit de fer una

universitat com si el jutgem per la seva persona-

litat. Si és veritat que la història posa a cadascú

en el lloc que es mereix, espero que sigui en el

destinat als lluitadors, idealistes, pensadors,

mestres i savis. Ell, com a rector, va ser tot això

per sobre de tot.

Vic, gener de 2007
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Amb el coratge i el saber, ensems, el futur no

cau sobre els homes com a destí, sinó que és

l’home qui cau sobre el futur i hi entra amb

tot el que és d’ell mateix, humà.

Ernst BLOCH, El principi esperança, cap. XVII.1

Scientiae patriaeque impendere vitam:Dedicar la

vida al saber i a la pàtria. La divisa de la nostra

universitat expressa també el compromís que ha

animat i orientat la creació intel·lectual i l’acció

pública de Ricard Torrents, sense les quals, molt

probablement, no existiria la Universitat de Vic, i,

amb tota seguretat, no tindria la configuració

material i espiritual que té avui.

Aquest compromís amb el saber i amb el país

es va forjar ben d’hora, als anys cinquanta, en

plena dictadura franquista, quan Ricard Tor-

rents va afegir-se al grup Estudiants de Vic 1951,

integrat per Segimon Serrallonga, Antoni Pous i

altres companys del seminari una mica més

grans, i, a través d’ells, va connectar amb la cul-

tura catalana perseguida i submergida, però vi-

vent, que aleshores personificava Carles Riba.

Segons pròpia confessió, la lectura de les Elegies

de Bierville va fer que descobrís «la pàtria mítica

que hi havia en mi, desposseït de la pàtria real,

exterior, com el poeta exiliat».2

A partir de 1960, l’ampliació d’estudis a l’es-

tranger, primer a Roma i després a Tubinga, li va

permetre d’estar en contacte directe amb les no-

ves inquietuds polítiques i culturals que, tant a

Itàlia com a Alemanya,es podien manifestar lliu-

rement, amb un impacte molt acusat en els àm-

bits universitaris. Allí va esdevenir encara més

conscient de l’imposat i dolorós anacronisme

històric en què vivia el nostre país, però alhora,

en paraules seves, del desconeixement i «la in-

comprensió planetària del fet català».Una cons-

tatació que va afermar-lo encara més en el

compromís amb la nació, la llengua i la cultura

maltractades que havia heretat. A Tubinga es va

amarar de la gran literatura alemanya moderna

(Hölderlin, Kafka, Hesse, autors que uns quants

anys després traduiria) i també de les idees d’al-

guns pensadors considerats neomarxistes, com

Marcuse,Adorno i Bloch.Aquest darrer,autor d’El

principi esperança (1959),havia hagut d’abando-

nar l’Alemanya de l’Est i, amb una gran potència

intel·lectual, professava aleshores a Tubinga el

que anomenava «optimisme militant». És a dir,

l’optimisme lúcid i actiu en l’esperança d’un futur

millor per a la humanitat,malgrat la desesperan-

ça que havien generat la Guerra Freda, l’amena-

ça nuclear i les brutalitats dels règims totalitaris,

feixistes i estalinistes.

A la dècada dels setanta, Ricard Torrents va

retornar a Catalunya humanament i cultural-

ment enriquit i, en paraules de Segimon Serra-

llonga, «imbuït d’un sentiment de missió».3 I de

seguida es va implicar en allò que aleshores se’n

deia «fer país», una expressió que a ell no li des-

agrada pas. Va participar en la transformació i

l’impuls de la revista Oriflama, que tant va influir

en la joventut més inquieta d’aquells anys.Va as-

sumir la direcció del Col·legi de Sant Miquel de

Vic i va fomentar-ne la renovació pedagògica. Va

crear la col·lecció Paraula Menor de l’editorial

Lumen,en què es van publicar els primers reculls

L’optimisme militant 

de Ricard Torrents

Francesc Codina

Filòleg (Universitat de Vic)
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de poesia de Segimon Serrallonga i Lluís Solà,les

Versions de Paul Celan d’Antoni Pous i el primer

llibre de proses de Miquel Martí i Pol. I etcètera.

Ja mort el dictador, en plena transició demo-

cràtica, i al davant d’un grup de col·laboradors,

el 1977 va fundar l’Escola Universitària de Mes-

tres, que al cap de vint anys s’havia de transfor-

mar en la Universitat de Vic. A partir d’aquest

moment l’activitat de Ricard Torrents es va mul-

tiplicar i, alhora, concentrar en el projecte uni-

versitari. En la dècada dels vuitanta, tant a

Osona com a Barcelona, eren molts els qui no

creien ni en la possibilitat ni la conveniència de

recuperar la Universitat de Vic, abolida amb el

Decret de Nova Planta. Tanmateix, Torrents va

elaborar un discurs ideològic travat i va practi-

car una acció diplomàtica hàbil a favor de la

causa.Amb constància va anar vencent,o si més

no apaivagant, resistències innombrables i de

tota mena. I va saber guanyar-se amics i aliats

que van ser decisius, entre els quals és obligat

d’esmentar Ramon Montanyà, primer alcalde

democràtic de Vic, i Max Canher, primer Conse-

ller de Cultura de la Generalitat restaurada. I, ai-

xí, gràcies al seu esforç i al dels seus equips, al

cap d’uns anys, l’Escola de Mestres ja no estava

sola, sinó que formava part d’un conjunt d’Estu-

dis Universitaris de Vic que comptaven, a més,

amb el suport i la projecció exterior que els pro-

porcionaven dues empreses vinculades, Eumo

Gràfic i Eumo Editorial. Finalment, el 1997 el

Parlament de Catalunya va crear de iure la nos-

tra Universitat, si bé aquesta ja funcionava de

facto, amb tots els seus components bàsics, des

de principis de la dècada dels noranta, i, encara

molt abans, ja existia, com a projecte factible i

com a voluntat operativa, en el pensament i l’ac-

ció de Ricard Torrents.

Al llarg d’aquests trenta anys de construcció

de la Universitat de Vic, i per tant de frenètica ac-

tivitat acadèmica i institucional, Ricard Torrents

ha sabut trobar moments «en la solitud i en la lli-

bertat», segons l’expressió de Humboldt, per re-

alitzar una tasca d’investigació exigent en el

terreny dels estudis filològics i literaris, que té

Verdaguer com a objecte principal, però no pas

únic. El resultat n’ha estat una obra escrita de

magnitud considerable, que avui coneix un mo-

ment d’expansió i excel·lència, com ho prova un

dels seus darrers fruits:Art, poder i religió. La Sa-

grada Família en Verdaguer i Gaudí (2006).Aquest

assaig constitueix una bona mostra de «la litera-

tura d’idees» que Torrents ha practicat tota la vi-

da, i que amb tanta passió i tan bones raons ha

defensat en l’escrit que obre el llibre col·lectiu

Mirades al segle XXI (2005).

La dedicació a la Universitat, a l’estudi i la li-

teratura no ha pas privat Torrents de sortir so-

vint a la palestra per intervenir en el debat polí-

tic, sempre des d’una posició de ciutadà
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independent, però no pas indiferent. Ho ha fet

escrivint amb regularitat articles incisius a la

premsa, participant en les diverses edicions de

les Jornades «El nacionalisme català a la fi del

segle XX», presidint des de 2002 l’Associació per

les Noves Bases de Manresa, pronunciant-se

contra el projecte d’una constitució europea que

nega el reconeixement nacional de Catalunya,

reclamant el vot en blanc en el referèndum de

l’Estatut retallat... La llista de les iniciatives ci-

vicopolítiques en què Torrents s’ha implicat és

força llarga, però en aquest terreny la seva apor-

tació més valuosa és la fundació de la Universi-

tat de Vic.

El recobrament de la Universitat de Vic no

sols té una significació cultural i acadèmica, sinó

que té una fonda significació política per a la ciu-

tat i per a la nació sencera. És evident que ha

transformat la realitat econòmica i sociocultural

de Vic i Osona, que ha contribuït a equilibrar el

territori, i que ha enriquit el mapa universitari

català amb un nou model mixt, que combina ser-

vei públic i gestió privada. Però la magnitud po-

lítica de la Universitat de Vic no s’esgota en

aquestes constatacions. La seva creació i la seva

existència són més transcendents. De fet, si la

Universitat de Vic és políticament important és

perquè pot esdevenir una de les primeres pe-

dres de l’edificació d’un sistema universitari ca-

talà autocentrat. Un sistema universitari propi i

alliberat, tant orgànicament com moralment, del

sistema universitari espanyol que es va anar ar-

ticulant a partir del segle XVIII amb el Decret de

Nova Planta. El temps dirà si aquesta possibili-

tat d’Universitat plenament catalana es realit-

zarà, i en quin grau. En tot cas, la llavor ha estat

plantada. Mentrestant, amb entusiasme incan-

sable i amb una bateria argumental atuïdora, Ri-

card Torrents no para d’explicar a tothom la ne-

cessitat que tenim com a país d’avançar cap un

model universitari independent, i els camins i les

estratègies per arribar-hi. Com a universitari i

com a membre de la Secció de Filosofia i Cièn-

cies Socials de l’Institut d’Estudis Catalans, ho

ha fet i ho continua fent en els seus escrits sobre

pedagogia i política universitàries, aplegats fins

ara en els llibres Les raons de la Universitat

(1993) i Noves raons de la Universitat (2002), que

constitueixen les dues aportacions més interes-

sants fetes des de la nostra realitat al debat pla-

netari entorn de la universitat.

Hi ha motius per pensar que la Universitat de

Vic és fruit,en certa mesura,d’una convicció mo-

ral, profundament arrelada en la persona de Ri-

card Torrents, que es resumeix en la fórmula

«com si». Segons que ell mateix ha explicat, «la

situació dels dos darrers decennis m’ha fet per-

cebre els a priori de la sobirania de Catalunya, la

seva independència i el seu estatus de nació,

‘com si’ fossin reals». I hi afegeix: «L’important és

que em sento empès a actuar [...] ‘com si’ la sobi-

rania existís». D’alguna manera, els actes rituals

i creatius de Ricard Torrents en l’àmbit universi-

tari (que de vegades han semblat excessius o poc

realistes) també neixen d’aquesta actitud de

fons. Són emanacions d’aquest «com si» moral,

que a la pràctica vol dir elevar el llistó de l’autoe-

xigència, sense deixar-se atrapar ni ofegar per

les limitacions o les misèries del present.

Ni les limitacions econòmiques i legals, ni

les misèries morals i burocràtiques, tant se val,

no ens haurien de dominar ni servir d’excusa. Si

volem esdevenir una universitat catalana de

referència, hem d’actuar, individualment i

col·lectivament, «com si» ho fóssim. Vet aquí la

gran lliçó de coherència que hem après del fun-

dador de la Universitat de Vic. No és pas que ell

les hagi mai ignorades, les limitacions o les

misèries, cosa que hauria estat suïcida. Les ha

patides, és clar, com tothom, sovint més que

ningú pel fet d’anar al davant. Però no s’hi ha

doblegat. Sempre ha tingut clar que l’esperit ha

de volar lliure per tal que, en la llibertat, trobi la

manera de fer brotar la flor gerda de demà en el

terrer eixut d’avui. La Universitat de Vic, l’edito-

rial Eumo, la Societat Verdaguer i tantes altres

realitats vives tenen gènesis molt complexes i

obeeixen a moltes causes, no cal dir-ho, però

són, principalment, filles d’aquest pensar i d’a-

quest fer de Ricard Torrents: del seu lúcid i

exigent optimisme militant.

NOTES

1.Ernst Bloch. L’arc utopia-matèria i altres escrits.Traducció i

edició de Manuel Udina i Cobo (Barcelona:Editorial Laia,

1985), p. 156.

2.Aquesta i les altres citacions de Ricard Torrents

procedeixen del seu escrit «L’Estatut que voldria. Una

resposta narrativa», dins el llibre, promogut per

l’Associació per les Noves Bases de Manresa, L’Estatut que

voldria. 18 respostes des de la societat civil (Barcelona:

Editorial Mediterrània, 2005), p. 123-136.

3.Segimon Serrallonga, «Presentació [de Ricard Torrents]»,

dins «Vic en la perspectiva de l’any 2000. Cicle de

conferències (Casino de Vic, 1992), p. 93.
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Tothom qui està al cas de l’actualitat dels

estudis sobre Jacint Verdaguer, del procés

d’edició de les seves obres i de l’expandiment

que, arran de la investigació sobre el poeta de

Folgueroles, s’ha produït en els estudis sobre la

literatura catalana del segle XIX, el «segle ro-

màntic», hi reconeix el paper destacadíssim, de

primera fila, de Ricard Torrents: renovador dels

estudis verdaguerians, impulsor de múltiples

iniciatives de recerca i difusió de la figura i l’obra

del poeta, i mestre per a molts dels qui ens hem

aventurat a regirar la munió de papers que se’n

conserven i fer-lo objecte de les nostres recer-

ques acadèmiques i erudites. Ras i curt: a)

Torrents és avui, més que probablement, qui

millor coneix Verdaguer; i b) l’estat dels estudis

sobre Verdaguer no seria el que és sense Ricard

Torrents.

Si volem conèixer el procés i la mena de rela-

ció que s’ha establert entre Verdaguer i Torrents,

necessàriament hem de partir d’un text del ma-

teix Torrents:el capítol final del seu llibre A la cla-

ror de Verdaguer. Nous estudis i aproximacions

(Vic:Eumo, 2004), que porta per títol «Els camins

que m’han dut a Verdaguer».En aquest capítol,el

lector hi trobarà el que només el mateix Torrents

podia explicar,sobretot perquè el verdaguerisme

de Torrents no és tan sols producte de la matèria

d’estudi que un bon dia va triar, ni menys encara

conseqüència de compatir el lloc de naixença

amb el poeta.El verdaguerisme de Torrents té les

arrels més profundes i un sentit més complex,un

sentit que es va formant en l’entramat biogràfic,

en l’aplicació dels estudis a Tubinga i les expe-

riències intel·lectuals que hi visqué, i en la parti-

cipació en la formulació i execució d’alguns dels

projectes que anaren covant alguns membres

del «grup de Vic» –amb Pous, Serrallonga i Cotri-

na,sobretot–,projectes que Torrents acabaria li-

derant i gestionant a partir del seu retorn de

Tubinga a Vic, a començaments dels anys 70 del

segle passat. És aleshores, segons explica, que,

després d’uns anys d’haver «aparcat» i gairebé

«oblidat» Verdaguer, sota la llum del que havia

assimilat que significava Tubinga en la cultura

alemanya, i per Tubinga, especialment el poeta

Hölderlin, és aleshores, doncs, que, més que

descobrir, assumeix la dimensió universal de

Verdaguer i el converteix en un dels eixos dels

projectes culturals,acadèmics i,en darrer terme,

nacionals que amb aquells amics procedents del

«grup de Vic» havia anat ideant. Hölderlin i Ver-

daguer se li apareixen aparellats, la ciutat ale-

manya i la capital de la Plana, amb els estudis de

teologia que s’hi feien, se li agermanen. «No go-

saria dir –escriurà Torrents– que Hölderlin va ser

la causa de la represa del meu verdaguerisme,

però tampoc no negaria que hi va prendre part,ni

que fos perquè vaig fer de Verdaguer el nostre

Hölderlin i de Hölderlin el seu Verdaguer.»

A partir d’aquí, el verdaguerisme de Ricard

Torrents es formula en diverses direccions, les

més significatives de les quals, al meu parer, són

les següents: a) la dedicació intel·lectual, i per-

sonal, a l’estudi del poeta; b) la realització del

projecte de difusió rigorosa de la seva obra, com

correspon a un clàssic, i dels treballs que genera

el seu estudi; c) la creació d’una estructura sòli-

da, universitària, que esperoni i aglutini nous in-

vestigadors que treballin en l’estudi de l’obra del

Sobre el 

verdaguerisme

de Ricard Torrents

Pere Farrés

Filòleg (Universitat de Barcelona)
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poeta i, per extensió, de la literatura del segle XIX,

una estructura que assumeixi el manteniment i

la continuïtat de tot el projecte;i d) la tasca de si-

tuar Verdaguer com un exponent màxim de cata-

lanitat, en el sentit més complet del terme, en el

seu moment històric i, en conseqüència, de refe-

rent simbòlic nacional per avui i per al futur. La

creació de la Societat Verdaguer i de la Càtedra

Verdaguer d’estudis literaris, a la Universitat de

Vic, la celebració dels sis Col·loquis sobre Verda-

guer que han tingut lloc fins ara, l’edició de l’A-

nuari Verdaguer, la que està en procés de tota

l’obra del poeta en edició crítica, de la qual han

aparegut ja set volums i que inaugurà Ricard Tor-

rents amb l’edició d’un poema de joventut de Ver-

daguer, Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i

Marcià, són els resultats tangibles del que po-

dem dir-ne verdaguerisme militant de Torrents;

ara no m’hi estendré.

Em centro, doncs, a apuntar algunes de les

característiques que em semblen més destaca-

des de la tasca de Torrents com a investigador i

estudiós de Verdaguer, sense pretendre, ni de

lluny, fer una relació exhaustiva dels seus tre-

balls ni, menys encara, una anàlisi global. He

d’advertir, però, que per resseguir tota l’obra ver-

dagueriana de Torrents i la seva implicació amb

les diverses tasques que ha dut a terme, d’o-

rientació, gestió i direcció editorials i università-

ries, el lector farà bé de recórrer al capítol del lli-

bre que he esmentat suara.

D’antuvi, cal afirmar que Torrents ha treballat

sobre «tot» Verdaguer;en coneix i ha estudiat to-

ta l’obra, i en els seus treballs no només analitza

un determinat llibre, o poema, o tema destacat,

sinó que els interrelaciona amb la resta d’obres

del poeta, en marca constants, en posa en relleu

l’evolució i les línies mestres del corpus verda-

guerià. A hores d’ara, Ricard Torrents disposa de

tots els elements per a construir la gran síntesi

interpretativa de Verdaguer; i és així perquè en

els llibres que ha publicat, en els pròlegs i altres

treballs, ha anat organitzant tots els elements

del trencaclosques que és, per la seva magnitud

i diversitat, l’obra del poeta de Folgueroles. Però,

a més,Torrents sempre contextualitza el que es-

tudia en el marc de la literatura catalana i euro-

pea coetànies de Verdaguer, la qual cosa li

permet de situar-lo i valorar-lo coherentment en

relació amb els corrents de pensament i literaris

dominants en el món occidental del segle XIX.

Torrents s’ha revelat com el biògraf més fia-

ble de Verdaguer. Sobretot perquè ha sabut

moure’s enmig dels tòpics de què anava plena la

seva figura i superar els partits presos i els pre-

judicis que la controvertida personalitat del

poeta havia propiciat d’alguna manera. Però

també n’és el biògraf més fiable perquè ha anat

a les fonts, a la documentació, seguint en bona

mesura el camí obert per Josep M. de Casacu-

berta, el primer gran verdaguerista. Els escrits

de Torrents sobre els orígens familiars de Ver-

daguer, sobre el seu entorn natural, sobre el

període de formació i de joventut, i sobre els pri-

mers textos han esdevingut essencials per

conèixer les característiques tan peculiars i tan

decisives del naixement de l’escriptor. Torrents,

a més, s’ha interessat per tots aquells aspectes

de la vida del poeta que tenen incidència real

sobre l’obra, la qual cosa l’ha dut a endinsar-se

en anàlisis de tipus històric, social i artístic. Així,

el darrer llibre que ha publicat, Art, poder i reli-

gió. La Sagrada Família en Verdaguer i Gaudí

(Barcelona: Proa, 2006), no sols estudia les rela-

cions de tot tipus que es poden establir entre

dos artistes, l’un de la paraula i l’altre de la

pedra, que treballen sobre un tema comú que

els obsessiona, sinó que emmarca aquestes

relacions en el que és una autèntica aproxima-

ció a l’estudi del que va suposar a la Catalunya

de la segona meitat del XIX el mecenatge de

famílies poderoses com els Comillas i els Güell.

Al compte del Torrents biògraf de Verdaguer cal

anotar-hi tota una troballa: la descoberta de

l’«autobiografia» del poeta, aquella que Verda-

guer mai no va escriure però que va deixar a la

vista de qui, prou lúcid, intel·ligent i coneixedor

de les arts del poeta, la volgués llegir i donar-la

a llegir: la que formen el conjunt dels pròlegs i

textos semblants que Verdaguer va escriure per

als seus llibres, els quals en cada moment fixa-

ven la imatge d’ell mateix que, gelós com n’era,

volia que conegués la gent i que restés per a la

posteritat. Aquesta és la funció sàvia d’un llibre

com Jacint Verdaguer. Autobiografia literària (Vic:

Eumo, 2002).

Investigació i anàlisi. Recerca documental,

lectura de manuscrits i estudi rigorós. Revisió

crítica de l’obra publicada i edició d’obra inèdita.

Aquests són els elements que han esdevingut

els pilars de l’obra erudita i de divulgació de

Ricard Torrents i han estat un model per als qui,

darrere d’ell i sovint sota el seu mestratge, ens

hem acostat a l’obra de Verdaguer. Exemplifi-

quem-ho amb tres evidències: l’estudi d’un

poema, el d’una obra clau en la trajectòria de

Verdaguer, i la descoberta, edició i estudi d’un

poema llarg, inèdit.

L’anàlisi minuciosa d’un poema com «Vora la

mar», amb una primitiva elaboració que data de

1975 i que Torrents publicaria, un cop revisada,

el 1985, ha esdevingut un model clàssic de lec-
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tura estilística i de comentari de text, però, a

més, en el seu moment va suposar descobrir

que, de Verdaguer, se n’havia de fer una lectura

a la llum dels paràmetres més genuïnament

romàntics i, alhora, que aquell poema s’havia de

llegir com una primera manifestació «moderna»

de la crisi del poeta que s’enfronta a la indefugi-

ble impossibilitat d’assolir, amb el seu art, la

plenitud, la bellesa, l’absolut.

Segona evidència: la dedicació a l’estudi de

Canigó, per a molts l’obra magna de Verdaguer i

cimeral de l’arbre de la Renaixença. És l’obra a

què Torrents ha dedicat més temps i estudi, tot i

que darrerament sembla tenir-la a segon terme

(Verdaguer i la seva obra presenten tants motius

d’altíssim interès que, per poc que en descobrei-

xis un, se t’emporta, amb el perill que abandonis

o aparquis el que estaves treballant.) N’ha estu-

diat la gènesi i els corrents ideològics que s’hi

manifesten,amb un especial èmfasi en el procés

de creació de la joia del poema, el «Cant de Gen-

til»; l’ha interpretat des de l’òptica renaixencista

i romàntica, com a exponent de la construcció de

la identitat nacional catalana; i l’ha situat en el

centre de la producció verdagueriana, com a eix

d’un conjunt de llibres i poemes que troben en

Canigó el nexe que dóna sentit coherent i unitari

a tota l’obra del poeta. És a dir, Torrents s’ha en-

frontat a una obra tan complexa i, alhora, tan

significativa de la producció verdagueriana em-

prenent-ne l’estudi des de diversos fronts, que

van de l’anàlisi interna del poema a les condi-

cions del seu origen i de la seva creació, fins

abraçar la significació del poema en el marc de la

literatura i la cultura catalanes del seu moment.

I tercera: l’edició i estudi de La Pomerola. Un

poema llarg que Verdaguer presentà als Jocs

Florals de 1896, en el ple del seu conflicte amb la

jerarquia i el marquès, quan era difamat com a

boig i amb aquest poema demostrava, no sols 

el bon estat de la seva salut mental, sinó

l’excel·lència del seu art.Torrents va descobrir un

manuscrit del poema, que va ser silenciat als

Jocs Florals, investigant sobre la munió de pa-

pers conservats del poeta.No cal dir que una tro-

balla així no és fruit de la casualitat, sinó de la

dedicació continuada a la recerca, però una de-

dicació que, amb els anys, ha anat fornint un ba-

gatge a l’investigador que li fa percebre el valor

de cada paper que té a les mans i, doncs, discer-

nir el que és una joia, un text extraordinari, del

que és complement.Editar i estudiar La Pomero-

la ha aportat diverses clarícies als lectors del po-

eta, a banda de donar a conèixer el poema; d’una

banda, corroborar l’interès de Verdaguer, espe-

cialment del Verdaguer madur, pel poema llarg

de factura moderna; d’altra banda, descobrir un

text que s’afegeix, enriquint-lo, a un dels temes

fonamentals, i de reflexió, de Verdaguer: el propi

poeta, la crida de l’art i de la bellesa, el misteri de

la poesia,el menyspreu del món pel poeta i la po-

esia, el retorn impossible als orígens. Un tema

que Verdaguer recrearà els darrers anys en di-

versos textos, en vers i en prosa.

El verdaguerisme de Ricard Torrents és viu.

Ho és en la seva obra personal, d’erudit, d’inves-

tigador i d’editor; ho és pel seu mestratge; i ho és

perquè ha sabut crear estructures i equips que,

sota la seva direcció en garanteixen el futur. Que

sigui per molts anys!

5 de març de 2007
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Introducció

Una valoració de la trajectòria de Ricard Torrents

en el camp de la pedagogia ha de partir forçosa-

ment de la constatació que ens trobem davant

d’un llarg i consistent recorregut. Alhora, l’anàlisi

s’ha de situar en un marc de provisionalitat per-

què Ricard Torrents continua desplegant, en el

moment present, una intensa activitat educa-

dora, si se’m permet l’expressió. Una activitat

que va lligada, en una síntesi definitòria de la

seva figura, a una important producció assagís-

tica que obliga, sortosament, a considerar pro-

visional qualsevol valoració que es pugui fer de

la seva trajectòria. Avancem doncs una breu

aproximació al vessant pedagògic de l’obra de

Ricard Torrents. Un primer comentari mentre es-

perem la recepció de noves contribucions seves.

I. L’ensenyament, els mestres, la llengua.

Fa més de trenta anys va aparèixer un text de

Ricard Torrents en el qual sintetitzava alguns

elements significatius de l’educació contempo-

rània. És un epíleg al llibre de Modest Reixach,

«L’ensenyament a la ciutat de Vic». En aquest

text que tanca un interessant estudi sociològic

sobre la situació de l’ensenyament i la seva evo-

lució fins als anys setantes a la ciutat de Vic, s’hi

aprecien algunes línies de força centrals en el

pensament pedagògic de Ricard Torrents i que

es mantenen en la resta de textos posteriors de

l’autor relatius a la funció de l’escola en el món

actual, a la formació del professorat, al paper

de la literatura i dels clàssics a les aules, etc.

Val a dir que també podem resseguir diversos

textos i algunes ressenyes anteriors, a la revista

«Oriflama», en els quals Ricard Torrents ofereix

interessants reflexions sobre l’educació. És el

cas de l’article sobre llibres de pedagogia que

tanca, si no vaig errat, la seva col·laboració amb

«Oriflama».

Quan es va publicar l’estudi de Modest Rei-

xach, feia poc que s’havia promulgat la «Ley Ge-

neral de Educación» (1970). Escriu Torrents a

l’esmentat epíleg: «Si bé el futur de l’ensenya-

ment girarà al seu entorn, la Llei no deixarà pas

de ser un text legal, important sens dubte però

text legal al capdavall, amb totes les limitacions

inherents. Això, que és una obvietat, s’oblida so-

vint a l’hora de mirar el futur, amb la conseqüèn-

cia de convertir la Llei en una paret opaca que

impedeix la visió de la realitat ulterior. Hem so-

fert un empatx de Llei, i seria hora de digerir-lo,

assimilant, però també eliminant, com en tot

procés de digestió autèntic.Ha arribat un punt en

què, a molta gent de les diverses capes socials

afectades per la reforma, li roda el cap de tant

donar voltes al mateix centre, sense saber ja què

defensen o què ataquen. I això és la paràlisi. Mi-

nimitzar la Llei seria saludable.Si més no,perquè

faria posar més atenció, i per tant més eficàcia,a

la realitat educativa.» Hom pot aplicar aquest

text del 1973 a lleis posteriors i molt especial-

ment a la LOGSE, del 1990, una llei convertida en

el blanc cap a on s’ha dirigit –encara ara !– una

retòrica inacabable i estèril, feta de crítiques fu-

ribundes o d’elogis desmesurats. Tornem al text

citat: «El desgast d’energies esmerçat en acti-

tuds gairebé psicòtiques es recuperaria, i no pas

en detriment de la Llei, sinó a favor d’una inci-

dència més forta sobre la realitat que la Llei re-

La raó educativa.

Ricard Torrents 

i la pedagogia

Antoni Tort

Pedagog (Universitat de Vic)



25

gula». Ricard Torrents alerta sobre les limita-

cions de les lleis; lluny de situar-se, com algú po-

dria mal pensar, «au dessus de la melée», Ricard

Torrents s’apropa a allò essencial en l’acció edu-

cativa,que no es regula per lleis ni per decrets.El

pensament pedagògic de Ricard Torrents no és

gremialista, ni corporatiu; és poc conjuntural

malgrat que ha hagut de pilotar diferents institu-

cions educatives torejant o aprofitant-se de tota

mena de situacions conjunturals. Compta amb

un «background» que li permet analitzar la rea-

litat educativa no des d’una distància calculada

sinó des d’una perspectiva cultural que atenua

les efervescències del moment. Gosaria dir que

la literatura,en els seus diferents angles –estem

davant del traductor de «Sota la Roda» de Hesse,

i de Kafka i de Marcuse i de «Els Timbalers»...– li

permet situar l’experiència educativa en un lloc

molt pregon de l’experiència humana, com expli-

ca al pròleg de «Els grans autors i l’escola». I és

per això que en els darrers temps i en el marc de

la Societat Catalana de Pedagogia, de l’IEC, de la

qual n’és un membre actiu i destacat, ha apro-

fundit en el paper de la narració com a un valuós

instrument que caldria que fos més present en

les nostres aules en la línia de les propostes del

professor canadenc K. Egan. La imaginació poè-

tica, la literatura ajuden a desfer estereotips i a

suscitar una dinàmica renovadora entre mestres

i alumnes.

Els factors que podríem anomenar com a

existencials, lligats a la individualitat,són aspec-

tes sempre presents en l’obra pedagògica de Ri-

card Torrents. Àdhuc quan analitza fenòmens

com el de la «demografització» de l’ensenya-

ment. I utilitzo un neologisme que remarca l’ex-

tensió de la instrucció a tothom.Torrents en parla

així: «Resoldre l’escolarització, dotar-la dels ins-

truments necessaris, planificar-la de cara al

futur, són problemes tècnics que demanen solu-

cions als economistes, als polítics d’ofici, als so-

ciòlegs i als futuròlegs,Però allà on acaba la seva

tasca comença la del pedagog. Ell no manipula

xifres ni estadístiques ni idees abstractes, sinó

homes i dones contemporanis i coterranis seus.»

En un altre escrit posterior, conclourà lapidària-

ment: «L’escolarització no és sinònim de demo-

cratització, mentre una gran part de la població

escolaritzada no rebi els beneficis de la instruc-

ció,sinó que en surt amb el veredicte del fracàs.»

Mestres i alumnes continuen essent, doncs, els

elements centrals de la realitat educativa.

Lector atent de la realitat i amb una alta

capacitat receptora de múltiples interlocucions

amb persones i circumstàncies, Ricard Torrents

ha assenyalat quin és, a parer seu, el lloc de l’es-

cola enmig de la transformació dels escenaris

que envolten aquesta institució. Com a director

als anys setanta d’un col·legi de referència en el

context osonenc i com a persona que es posa al

capdavant d’un grup de professors i alumnes

que construeixen una Escola Universitària en el

període de la transició, sap que la contestació

juvenil i el conservadurisme institucional for-
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men part inherent d’unes contradiccions que ell

canalitza i analitza amb respecte, tant per les

seves responsabilitats institucionals com per la

consciència que estem davant de fenòmens

molt dinàmics. I es pregunta com tants d’altres

(penso en Mead o P. Goodman) sobre la gran

contradicció: «L’escola ha de posar els instru-

ments per a assolir aquests objectius: ambient

de llibertat, d’autocontrol, de tolerància, etc.,

amb vista a edificar una societat lliure, autocon-

trolada i tolerant. I, tanmateix, tot inclina a

pensar que la mateixa societat que s’imposa

aquestes aspiracions és impotent per a assimi-

lar-les i es veu obligada a ofegar-les acabades

de néixer. ¿Quin crèdit pot tenir una contradicció

tan notòria?» Tanmateix, Ricard Torrents creu

que l’escola ha de ser conscient dels seus límits.

Escriu amb contundència: «L’escola pot i ha de

ser educativa, a condició que ensenyi. Vet aquí el

desafiament que significa ensenyar i educar.

Amb altres paraules, només l’escola instructiva

és educativa».

No podria acabar aquest breu comentari sen-

se remarcar que aquest pensament pedagògic

de Ricard Torrents s’explica en el marc d’un pro-

jecte catalanista que l’ha portat a participar en

nombroses iniciatives dirigides a la construcció

d’un veritable sistema educatiu nacional català.

Amb la llengua com a element central de tota

aquesta estructura. Una de les seves darreres

actuacions ha estat la de presidir el Consell As-

sessor de la Llengua a l’Escola. La tasca d’enfor-

tir el paper del català en el sistema educatiu i la

peremptòria necessitat de millorar la formació

del professorat han estat dos elements recur-

rents en la trajectòria de Ricard Torrents: «Hem

d’abordar la qüestió lingüística sense simplifi-

car-la. L’hem d’assumir amb tota la complexitat,

alhora que tractar-la en tota la seva especificitat

i des dels seus diferents àmbits,un dels quals és

el sistema educatiu.» (...) De fet, en la llengua

com a ciment de cohesió social, els catalans ens

hi juguem el futur de l’educació, de la nostra

prosperitat,de la cultura que ens identifica,de la

nostra continuïtat com a poble entre els pobles

d’Europa.»

La Universitat. La reflexió genuïna, la construc-

ció possible.

Tots els elements esmentats en els paràgrafs

anteriors es troben als fonaments però prenen

una volada formidable a l’hora de considerar l’a-

portació de Ricard Torrents en el camp de l’edu-

cació universitària. Els dos volums «Les raons de

la universitat (1993) i Noves raons de la Universi-

tat. Un assaig sobre l’espai universitari català

(2002) editats a la col·lecció «Interseccions»

d’Eumo Editorial així com els escrits recents i no

tan recents sobre universitat i edicions, per

exemple,en donen fe;tanmateix,altres persones

incidiran en el paper de Ricard Torrents com a

constructor d’universitat. Només voldria desta-

car alguns aspectes de la seva reflexió al voltant

de la institució universitària. Ricard Torrents
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irromp,molt a pesar seu,en un terreny erm.No hi

ha una reflexió continuada i fecunda en el pano-

rama assagístic català sobre la universitat.No hi

ha una pedagogia cultural sobre la universitat.

En definitiva, «no hi ha pensament propi de mo-

del d’Universitat a Catalunya»,tal com escriu Jo-

sep M. Bricall al pròleg de «Les Raons de la

Universitat»

Ricard Torrents aprofundeix en el fet univer-

sitari des d’una perspectiva europea; és, de fet,

un intel·lectual europeu que aborda l’anàlisi de la

Universitat.Alguns escrits estan molt lligats a di-

ferents moments del llarg procés constituent de

la Universitat de Vic. Però ací algú es podria en-

ganyar. No són anàlisi d’interès local. És la con-

nexió local-global, global-local. Dibuixant un

model propi d’una universitat s’apropa molt més

a la universalitat de la universitat,a la història de

les universitats europees i nord-americanes,que

no pas a qüestions domèstiques que també hi

són, per necessàries. Com dèiem en paràgrafs

anteriors,estem davant d’una pedagogia contrà-

ria al curriculisme i a l’estatalisme, intrínseca-

ment lligada a l’Europa de les ciutats, de les

universitats, dels llibres. Com escriu Johanes

Hösle, Ricard Torrents «ha pres sempre una pos-

tura clara i compromesa sobre totes aquestes

qüestions,arran del seu coneixement profund de

l’esplendor i de les misèries de la història de les

universitats del seu país i de l’estat, però sempre

amb un ull crític posat en l’evolució de la qüestió

en els països europeus».

Voldria destacar, com a pedagog, algun as-

pecte més sobre el pensament universitari de

Ricard Torrents. Per a ell, la universitat i l’escola,

són branques d’un mateix tronc: «Cal contem-

plar el sistema educatiu com una unitat. En pri-

mer lloc, com a unitat de coneixement, per tal de

contrarestar la fragmentació de les ciències que

converteix l’educació en un laberint. Segona-

ment, com un conjunt format de trams, el més

llarg i ample dels quals és el de l’ensenyament

primari i secundari, aquell on s’ensenyen i s’a-

prenen les coses decisives de la vida, entre les

quals hi ha escoltar, parlar, llegir i escriure.» I

tanmateix, és dur constatar que molts il·lustres

universitaris del nostre país, es miren, incom-

prensiblement, els trams anteriors al nivell uni-

versitari com si fossin àmbits aliens a la seva

tasca i a la institució a la qual han de servir. Cal

recordar altra vegada que són entitats del l’en-

senyament com el Centre Escolar Catalanista,

l’Agrupació Escolar Catalanista Ramon Llull,

l’Associació Protectora de l’Ensenyança Cata-

lana, als quals s’afegí més tard la Federació Es-

colar Catalana, les que, precisament, convoquen

per al Primer Congrés Universitari Català, als ini-

cis del segle XX? En aquest sentit, els planteja-

ments de Torrents són molt clars. Només una vi-

sió conjunta i respectuosa permetrà avançar en

la millora de la globalitat del sistema educatiu.

Els dos llibres esmentats posen de relleu, espe-

cialment en els seus primers capítols, aquestes

consideracions en l’horitzó d’allò que Ricard Tor-

rents anomena «universitat educativa».Torrents

és una baula contemporània d’una cadena amb

pocs però selectes noms, on hi destaca Pere

Bosch i Gimpera, el qual va escriure: «Cap poble

no pot tenir la seva plena maduresa sense una

Universitat identificada amb ell i al nivell del

progrés modern».

En síntesi, aquestes són algunes de les con-

sideracions que emmarquen la trajectòria de Ri-

card Torrents en el camp de la pedagogia.

Primers apunts per a traçar unes línies possibles

d’anàlisi al voltant d’una acció i una reflexió pe-

dagògiques, desplegades en àmbits molt diver-

sos, però fonamentades, per dir-ho amb les

seves pròpies paraules, en la força de l’estudi

com una de les formes privilegiades per a con-

vertir les decepcions en esperances. Fonamen-

tades, en definitiva, en la raó educativa.
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Contribuir a afermar una estructura cultural prò-

pia i a consolidar-la en una època com la nostra,

ociosa per mesella1 arran d’adversitats històri-

ques (polítiques, econòmiques, demogràfiques),

és una tasca que pot presentar múltiples face-

tes. Una d’aquestes, i de les més observades, és

la que es fa visible en el camp de la llengua. En

aquest cas, tanmateix, una de les menys visto-

ses, amb tot no per això menys efectives, és la

d’importar components forans que, al terra on

creix i sobre què es basteix una determinada

idiosincràsia col·lectiva (i amb els colors del qual

es vesteix),hi aportin propietats que l’enriqueixin

i el facin resistent als agents de tota mena que el

gasten, que l’erosionen i que se n’enduen els

constituents més característics. Ara bé, el ter-

reny lingüístic, com tothom sap però, no es re-

dueix a una més o menys gran riquesa lèxica i a

l’ús més segur o menys vacil·lant que els parlants

en general en fan, sinó que també és l’estofa del

pla on es dibuixen i es tracen les línies, les direc-

cions, les dreceres –tant com les marrades– que

pot seguir cada vegada el conjunt d’aquells que

en fan ús en comú.2 En tant que terreny, però, és

també la terra que han format els sediments

successius d’aquelles obres la paternitat de les

quals s’ha dipositat en la història d’un poble en

tant que tradició literària. La llengua és una de

les pàtries de l’home,si doncs no n’és la primera.3

És primordialment l’espai on s’obre la lliça on de-

batre la veritat o la falsedat de les idees que diri-

geixen la vida de cada home pel camí de la

«comuna utilitat» (Eiximenis), personal i col·lec-

tiva, de l’autorealització i de l’autosatisfacció, i

que li fan evitar els atzucacs de la insatisfacció,

de la frustració i del desencert.

Llavors tot esforç per assegurar la integritat4

d’aquest espai, per garantir la fermesa d’aquest

terra, per fer feraç aquest terreny, es mesura per

la capacitat d’incorporar-hi noves substàncies

d’aquells altres que o ja s’hi ha adaptat o s’hi po-

den adaptar. Aleshores tot depèn de la tria del

que s’hi ha de transferir i inserir.Ara bé,si aques-

ta tria es fa sense haver hagut d’assumir-la com

una càrrega aliena en tant que encàrrec comer-

cial, llavors s’hi transparenta l’assumpció d’una

consciència lúcida del que ara és necessari i la

prova d’una decisió lliure de fer el que aquí con-

vé.La coincidència d’aquests dos moments dóna

raó d’un compromís radical, a les antípodes de

tot cercar cridar l’atenció aduladora o de buscar

obtenir l’aplaudiment envanidor.Un bon exemple

d’aquesta capacitat i d’aquest compromís es pot

trobar en l’activitat traductora de Ricard Tor-

rents.

Tot i que no sigui aquest l’aspecte més desta-

cat de la seva projecció pública, sí que revela, en

canvi, una trajectòria personal del tot coherent i

en consonància amb l’evolució de les necessitats

col·lectives. En les dues primeres obres que

publica el 1963 a l’Editorial Lumen (Picoletto.

Rondalla d’avui per a petits i grans de Renato

Rascel, i Això teu, això meu, de Mabel Wats) ja hi

apunta la fita d’assegurar una creixença «natu-

ral» (enfront de l’artificialitat de la naturalització,

ara astutament persuasiva ara obertament bru-

tal, de l’espanyol-isme) als que es convertiran al

cap d’uns anys en els homes i dones que habita-

ran aquesta «terra natal», per dir-ho en termes

hölderlinians, és a dir, als que s’acullen a la pa-

ternitat endògena i no pas s’arramaden a la ciu-

tadania exògena i exòtica que emmascara la vera

La tasca del traductor

Ricard Torrents

Manuel Carbonell

Escriptor i traductor
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faç del colonialisme cultural. Doncs bé, en el tra-

jecte cap a aquesta fita hi apareix com a segona

etapa la col·laboració quasi anònima en el que-

fer de refermar i posar al dia un dels fonaments

de l’home europeu i de cada poble d’Europa. El 2

de maig de 1968 surt a la llum la feina feta per l’e-

quip de traductors de la Fundació Bíblica Cata-

lana, i l’Editorial Alpha publica la Bíblia. Els dos

llibres del Primer Testament,que Ricard Torrents

hi tradueix de l’hebreu,tant com el del Segon Tes-

tament, traduït del grec,5 tenen tots unes carac-

terístiques pròpies que ja deixen endevinar

l’interès per una determinada forma de literatu-

ra,la poesia.Tant els Proverbis de Salomó i l’Ecle-

siastès com el Quart Evangeli o Evangeli de Joan

es distingeixen per una embranzida lírica i un

tremp conceptual excepcionals, que els conver-

teixen en uns dels llibres bíblics als quals pot ser

més receptiva la sensibilitat moderna.

És prou sabut, però, que aquest any, el 1968,

representa un punt d’inflexió en el curs de la his-

tòria cultural d’Europa. En el flux i reflux d’idees i

valors que es produeix per l’acceleració dels es-

deveniments polítics arreu del món6 tomben

molts edificis ideològics i les bases de moltes

consciències en ressenten la turbulència. Testi-

moni personal d’aquest tombant col·lectiu és la

tercera etapa en la progressió traductora de Ri-

card Torrents. En efecte, entre el 1969 i el 1974,

farà accessible als lectors catalans dues obres

quasi ineludibles en el camp de l’economia polí-

tica i del pensament crític. El capitalisme mono-

polista, de P. A. Baran i P. M. Sweezy, (Anagrama,

Barcelona 1969) posa en evidència els efectes

globalment i individualment deleteris del mun-

dialment hegemònic sistema econòmic americà;

l’assaig de Herbert Marcuse, autor que es posà

de moda arran de la revolta estudiantil a les uni-

versitats americanes, però també europees, Per

una nova definició de la cultura7 (Edicions 62,

Barcelona, 1971), posa en qüestió la pretesa

bondat dels principis rectors de la societat bur-

gesa i n’assenyala la tendència alienant. I, tan-

mateix, aquí escau de remarcar que aporta

ingredients molt rics per a l’anàlisi del paper de

la cultura (i de l’educació en sentit ampli) en el

manteniment de la cohesió social.Sens dubte és

aquest aspecte el que farà veure a Ricard Tor-

rents la conveniència de traduir aquesta obra,

tant com, inversament, en el cas de l’altra, que

denunciï els perills que per a la formació de

consciències crítiques comporta «el sistema

irracional» americà.8

El tomb radical que representa la traducció

d’aquestes dues obres respecte a les anteriors,

però, l’anuncia el gest no solament de traduir, el

1965, la tensió introspectiva i despullada de la

Carta al pare, de Franz Kafka (no publicada fins

al 1974 per Lumen a la col·lecció Paraula Menor,

reeditada per Eumo Editorial, Narratives 15,

1989), sinó també de tensar-la amb un estudi i

d’apuntalar-la amb notes. D’altra banda, cal ob-

servar, així i tot, que, immediatament després

d’aquell interès per la sociologia cultural, encara

li vaga, no pas perquè sí, de reprendre la conne-

xió amb la literatura per a nens amb Joachim

(Quimet entre amics) l’escombriaire,de Kurt Bau-

mann/DavidMcKee (Lumen, 1972), de la mateixa

manera que, quan haurà aconseguit atènyer el

cim que s’ha proposat com a traductor, hi torna-

rà una vegada més, i rotundament, amb Els tim-

balers. La màquina, de Rainer Zimnik (Col·lecció

Sis Joans, n. 11, Lumen, 1986).

El pas següent, el dóna en la narrativa per a

adolescents, intensament espiritualista i anti-

materialista, de Hermann Hesse. En efecte, de

Sota la roda, una de les novel·les que la reacció

al pessimisme i al desencant posterior al maig

del 68 dominants als ambients juvenils i estu-

diantils convertirà en emblemàtica, en publicarà

la traducció el 1981. En certa manera, però, a

part de la més o menys moda d’aquest autor

durant aquells anys, l’empeny a traduir-la la

intenció «formativa», i «reformista» del mal sis-

tema educatiu,9 que regeix aquesta obra. I, en

certa manera també, s’hi pot endevinar ja la prò-

xima culminació de l’activitat traductora de

Ricard Torrents.10

Hölderlin no era, al 1982, ni menys és ara, al

2007, un poeta alemany estrany al món literari

català. És, sí, un poeta alemany que visqué entre

el 1770 i el 1843, però també és ja un poeta de la

tradició catalana mateixa gràcies a l’esforç d’in-

serir-l’hi i d’adaptar-l’hi que començà Riba i que

ha seguit, entre d’altres, Ricard Torrents. En

aquest sentit, Hölderlin és un més de tots

aquells que, aplegats en una llengua comuna,

col·laboren directament en l’obertura d’un horit-

zó propi per a un projecte comunitari en tant que

aquest projecte enmig dels altres. Molts factors

convergien en Ricard Torrents per fer-li veure una

profunda afinitat tant amb la persona del poeta

suabi com amb la del personatge que dóna nom

a la seva «novel·la» Hipèrion. Deixant de banda

els aspectes més íntims d’aquesta relació, és de

rigor reconèixer que, per al propòsit bàsic de Ri-

card Torrents d’intervenir positivament en la re-

forma i la transformació de l’ambient cultural

d’aquí,traduir aquesta obra era ajudar a comple-

tar la tasca formativoeducativa iniciada i segui-

da per tots aquells que han vist en els fonaments

grecs de la cultura occidental una de les caracte-
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rístiques de les identitats culturals europees i

una de les condicions de possibilitat de poder

sostenir-se o redreçar-se pròpiament, així com

de solidaritzar-se entre si i no pas d’enfrontar-

se. Perquè per a Hölderlin la presa de conscièn-

cia passa per força per l’apropiació d’allò que, no

essent gens el subjecte històric actual (individu i

poble), l’anticipa tanmateix. La nostàlgia, que

empeny Hipèrion a anar materialment a Grècia i

a Hölderlin a anar-hi idealment (per tornar ric de

si mateix i enriquir i fer renéixer la pàtria alema-

nya «sense armes», com diu a la fi de l’himne

«Germània», enmig dels pobles i de les nacions

europees), és el motor que impulsa també la Re-

naixença. En tant que sentiment, però, pot (i per

això és poderosa) moure els homes a canviar les

condicions que els subjuguen.La nostàlgia és tot

altre que còmoda. Està girada cap al passat per-

què hi glateix el futur (Nietzsche). Però, si es dis-

ciplina, llavors es converteix en una força

educadora en la responsabilitat d’un mateix.

No és pas aquest, doncs, l’aspecte d’Hipèrion

que deu interessar menys al seu traductor. La

connexió amb els pares del primer Romanticis-

me passa a ser una urgència. D’aquí, encara, que

acabi completant aquesta tasca amb la publica-

ció de l’epistolari entre Hölderlin-Hipèrion i Su-

sette-Diòtima (Clot. Revista de Literatura. N. 2/3,

octubre 1982-febrer 1983, Eumo Editorial) i amb

un recull dels fragments de qui influeix direc-

tament Verdaguer i, de retop, els qui, com sigui,

se’n senten la progènie.Per això en subratlla l’ac-

tualitat, gens hipotètica, tant pel que fa al que

Friedrich Schlegel aporta a «l’activitat reflexiva

sobre els poetes i les arts poètiques» (Pròleg a

Fragments crítics,de Friedrich Schlegel,«Reduc-

cions. Revista de poesia», n. 34, 1987, p. 32-58),

com, sobretot, pel que té de complementari a la

posició «totalista» de Hölderlin, en tant que obra

(la de Schlegel) «programàticament fragmentà-

ria» que, «defugint la tirania del tot, proclamava

la llibertat del fragment», una obra on hi ha, se-

gurament, «el rebuig deliberat del Tot» i «l’as-

sumpció del fragment, del discontinu, com a

modes d’exercici d’aproximació [al Tot]».

Schlegel equilibra Hölderlin. Hölderlin com-

pensa Schlegel. Per al traductor, però, Schlegel

permet conèixer sobretot «uns antecedents del

moment actual, si més no per a qui participa del

gust per la ironia, l’inacabat, la intuïció, i del dis-

gust per les rotunditats i els totalismes» (p. 34).

Hölderlin i Schlegel, als dos pols del primer

Romanticisme i a l’origen, doncs, de la manera

contemporània de pensar i de sentir, poden es-

devenir uns estimulants indicadíssims per a ac-

tivar la dinàmica latent sota el cuir mesell d’una

època ociosa.Adonar-se d’això i esforçar-se a re-

alitzar-ho, com fa Ricard Torrents, és un mèrit

que no pot rebre sinó el públic reconeixement.

NOTES

1. Hölderlin,Anmerkungen zum Oedipus:«in müßiger Zeit».

2. És perquè una de les qualitats de la llengua és la seva

força conjuntiva que a la llengua li escau la figura del

junyent que ajunta els que l’usen comunament i que els té

junts com a comunitat,i és per això que tota discussió

sobre si és un mitjà de què es val la comunicació

intersubjectiva o si és la condició de possibilitat de la

subjectivitat mateixa (de la consciència i del pensament)

no pot fer res més que caure i recaure en el nucli reactiu

(l’Einigkeit de Hölderlin),incol·lapsable però sí fissible,on

interactuen harmònicament oposats (Hölderlin de nou)

els saussurians langue i parole.

3. Enmig dels anys negres,la lluor d’aquesta evidència hi

obre una clariana d’esperança a tants i tants,a Riba,tant

com a Espriu,tant a Foix com a Pla,que no es cansaran de

prestigiar el desprestigiat i de desemmascarar els

prestidigitadors del mutisme dictat i de la suplantació

prestigiosa.

4. Integritat i no pas llibertat.La llibertat,individual o

col·lectiva,depèn sempre del grau d’integritat.

5. Bíblia.Proverbis;Eclesiastès;Evangeli segons sant Joan.

Fundació bíblica catalana,Editorial Alpha,s.a.Barcelona,

1968;p.1071-1136;1137-1153;1945-1985.

6. Sempre hi ha hagut moments d’acceleració i fases

d’alentiment en el ritme de l’esdevenir de la història dels

pobles.Semblantment s’esdevé en la vida de cadascú.Que

això passa ho sap tothom.Quan,però,no ho sap ningú.

7. Inclou dos assaigs:Sobre el caràcter afirmatiu de la

cultura (Über den affirmativen Charakter der Kultur,del

1937) p.5–51,i Remarques a una nova definició de la

cultura (Bemerkungen zu einer Neubestimmung der

Kultur,del 1965),p.53-76.

8. És amb aquest títol que es clou l’estudi d’El capitalisme

monopolista.

9. Com expressen les paraules de Hesse que el traductor

posa a l’inici del pròleg amb què introdueix a la novel·la:

«L’escola és l’únic problema modern que em prenc

seriosament i que de tant en tant em produeix una mena

de torbació.En mi l’escola va destruir moltes coses,i no

conec gaires personalitats rellevants a qui no els hagi

passat igual»,Hermann Hesse,Sota la roda,Editorial

Lumen,p.7.O com diu el traductor mateix:«La ‘roda’sota la

qual acaba esclafat l’adolescent Hans Giebenrath és la

que fa volar un sistema educatiu basat en el principi del

rendiment màxim a costa del que sigui...Es tracta d’una

màquina que assegura la continuïtat del sistema

[social]...És un sistema [educatiu] que arrossega a la

competició entre individus i grups.» P.14.No cal dir que

aquesta característica,entre d’altres,de la seva obra

havia de fer guanyar a Hesse l’honor de ser prohibit i

perseguit pels nazis.

10. És simptomàtic que clogui el pròleg amb una citació de

Hölderlin i que el doni com un dels precedents de Hesse.
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I

El primer graó de la vessant editora de Ricard

Torrents,un dels caires més persistents de la se-

va activitat intel·lectual, remunta a 1965, quan,

integrant de l’anomenat grup de Vic, presenta,

juntament amb Antoni Pous i Jordi Sarsanedas,

un projecte de col·lecció d’assaig a l’editorial Ay-

mà-Proa,dirigida literàriament aleshores per Jo-

an Oliver. Integrada sobretot per traduccions, la

col·lecció la inspirava el principi d’aclimatar a

Catalunya (no cal afegir que en la llengua del pa-

ís) les idees i conceptes que bullien en les capi-

tals culturals europees de referència,de manera

que la nostra cultura, enriquida per aquestes

aportacions foranes i emmirallant-s’hi, s’hi po-

gués acabar homologant. Així, el projecte, molt

madur, incloïa la publicació d’autors com Jean-

Paul Sartre, Max Frisch, Anne Seghers, Robert

Curtius, Theodor Adorno, Hans Magnus Enzens-

berger, Cesare Pavese o Ludwig Wittgenstein. Al

capdavall, la proposta, desestimada pel que fos

per Aymà-Proa, dorm tres anys, fins que el maig

de 1968, refeta, Torrents l’ofereix a la mallorqui-

na editorial Raixa, dins la qual tampoc no qualla.

Tot just tres mesos després, Torrents acon-

segueix que l’aculli un jove universitari, Jorge

Herralde, actiu militant de la gauche divine bar-

celonina, que l’any següent publicaria els pri-

mers títols d’una nova editorial: Anagrama.

Aixoplugada per Anagrama,la col·lecció,anome-

nada Textos, viu només dos anys (1969-1970),

dins els quals difon cinc títols,per bé que n’hi ha-

via molts altres en cartera (com ara el Me-ti, de

Bertolt Brecht):

Cesare Pavese. L’ofici de viure.

Jean-Paul Sartre. Baudelaire.

Paul A. Baran i Paul M. Sweezy. El capitalisme

monopolista.

Claude Lévi-Strauss. Tristos tròpics.

Antonin Artaud. El teatre i el seu doble.

II

A la dècada dels 70, Torrents intervé decisiva-

ment en la configuració de les col·leccions en ca-

talà d’una altra editorial barcelonina,Lumen,que

el 1969 havia refundat una seva condeixebla uni-

versitària, Esther Tusquets. Una de les col·lec-

cions, Sis Joans, destinava als «lectors joves»

versions íntegres de «bons escriptors catalans

moderns i contemporanis» i «d’autors estran-

gers», una dèria que, ja a Eumo, Torrents conti-

nuarà cultivant amb volums com Els grans autors

i l’escola. Dels sis títols publicats el 1979 se’n

destrien cinc d’originals (de Riba, Ruyra, Martí i

Pol, Bertrana i una antologia de joves narradors)

i una sola traducció (sis contes de Poe). Per part

seva,la segona col·lecció,Paraula Menor,de lite-

ratura per a adults, constava d’11 títols aquell

mateix any de 1979 i alternava obres originals

d’autors estrictament coetanis, amb presència

majoritària d’escriptors osonencs (Serrallonga,

Lluís Solà,Antoni Pous,Martí i Pol) i amb arrisca-

des apostes per gent aleshores jove o molt jove

(Barbat, Albanell o Agustí Pons) i traduccions

Ricard Torrents,

editor

Manuel Llanas

Universitat de Vic
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(Kafka, traduït per Torrents mateix, i Paul Celan,

traduït per Pous). Heus-ne aquí la llista, si més

no fins on he estat capaç de reconstruir-la:

Marta Pessarrodona. Vida privada.

Enric Barbat. Cançons de la p... vida

Francesc Parcerisas. Latituds dels cavalls

Franz Kafka. Carta al pare

Segimon Serrallonga. Eixarms

Josep Albanell. Tractat de vampirologia

Lluís Solà. Laves, escumes

Antoni Pous. Traduccions de Paul Celan

Josep Elias. Ideari a la recerca de la fruita tendra

Agustí Pons. Cossos i fets

Miquel Martí i Pol. Contes de la vila de R...

Marta Pessarrodona. Memòria i.

III

La tercera singladura de Ricard Torrents en el

món de l’edició, de bon tros la més fecunda, gira

al voltant d’Eumo Editorial, creada el 1979 i in-

destriablement vinculada a la Universitat de Vic

(Estudis Universitaris fins a 1997). Torrents, fun-

dador decisiu de l’editorial i el seu primer direc-

tor, esdevé igualment qui n’ha definit més

sistemàticament l’ideari que la sustenta. Arran

del desè aniversari (1989), per exemple, pronun-

cia una conferència que, titulada «Universitat i

edició de llibres» (i posteriorment publicada al

volum Les raons de la Universitat, del mateix au-

tor), constitueix la formulació més precisa, fona-

mentada i completa dels principis fundacionals

i de les línies d’actuació de l’editorial.Una formu-

lació que continua vigent i de la qual ofereixo, tot

seguit, uns quants extractes il·lustratius. El con-

ferenciant partia del convenciment,expressat en

múltiples ocasions, que universitat i edició for-

men un binomi indissociable dins un projecte

cultural únic:

«El que és decisiu és veure que entre universitat

i producció editorial hi ha una relació necessària,

mútuament enriquidora, i que en el nostre àmbit

i en les nostres condicions es poden aplicar per

via d’analogia les experiències d’altres àmbits».

Aquesta realitat la falcava en les tesis del

filòsof Schelling, «un dels fundadors de la uni-

versitat moderna»,que a la primeria del 1800 ex-

posava «els fonaments teòrico-pràctics de la

producció de llibres en el si de la universitat».

Així, segons explica Torrents, Schelling concebia

la universitat com un centre productor de ciència

i cultura, que transmet a través de la docència i

que «difon per mitjà de llibres i revistes que arri-

ben més enllà d’aquest clos [l’universitari]; pri-

mer, a la comunitat nacional d’universitaris i de

persones que,havent passat o no per la universi-

tat, necessiten en la professió o en la vida social

seguir el curs de la cultura superior; i segon, les
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publicacions arriben a la comunitat internacio-

nal, on els receptors, a més de rebre aportacions

científiques, es fan una imatge de l’estat de la

cultura científica d’aquella nació».

Assumida aquesta tradició, tan sòlida i fe-

cunda, Torrents considerava, en segon lloc, que

Eumo, pel fet de ser una empresa autònoma, es

distingia netament –i avantatjosament– de l’edi-

ció universitària a l’ús, és a dir, dels serveis de

publicacions de les universitats públiques,enco-

tillats per engranatges burocràtics,subjectes als

pressupostos de la institució i mancats d’una

distribució eficaç i regida per criteris comercials

o simplement plausibles. De fet, editar és tota

una altra cosa, que implica triar autors i obres,

idear col·leccions i maniobrar enmig de la com-

petència. Aquesta era i ha continuat sent l’aspi-

ració d’Eumo: actuar en peu d’igualtat amb la

resta d’editorials privades. En tercer i darrer lloc,

i de manera especialment detallada, Torrents

incidia en la qüestió de la llengua de l’edició uni-

versitària. I hi incidia des d’una premissa expres-

sada amb tanta claredat com contundència:

«Sigui com vulgui, avui com ahir, aquí i arreu, una

llengua nacional o bé és expressió o vehicle de

difusió de la ciència i de la cultura de la nació o

bé no és llengua;avui com ahir,aquí com arreu,la

universitat d’una nació o bé produeix i vehicula

llibres en la llengua nacional o bé és eixorca. Si

ho fa en una altra llengua, és la universitat d’una

altra nació. I tant és que la fonamentació teòrica

tingui arrels idealistes com positivistes. La dinà-

mica de les dependències i de les sobiranies na-

cionals imposa la llei».

L’enunciat de la conclusió, que queia –i cau–

pel propi pes, expressa amb eloqüència la raó

de ser més profunda de l’editorial:

«L’àrea del català representa una quota de mer-

cat perfectament prescindible a escala mundial

i fins i tot de l’Estat espanyol. Ara bé, si la llengua

catalana i les realitats nacionals que en depenen

no són prescindibles, caldrà d’una manera o al-

tra protegir-ne l’ús a la universitat sostenint la

indústria del llibre universitari en català. Protec-

cionisme? Sense cap dubte. El contrari significa

desprotegir alguna cosa més que una indústria.

[...].Per això,mentre no renunciem a editar llibres

en català i, pel que sembla, encara hi ha uns

quants universitaris i uns quants editors dispo-

sats a córrer el risc de fer-ho, caldran bones do-

sis de voluntat i d’intel·ligència que es tradueixin

en empreses editorials viables».

Amb la perspectiva del 25è aniversari d’Eumo

Editorial, avalada per mil dos-cents títols, Tor-

rents feia balanç el 2004 de l’experiència viscuda

i per ell protagonitzada.Una experiència que veia

fruit de la militància cultural i educativa i filla

d’un compromís amb la nació. Militància i com-

promís que, avui, són vius com el primer dia.
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Estimat Miquel:

Sí, ja sé que des de l’estiu em demanes unes rat-

lles sobre Ricard Torrents amb motiu de l’home-

natge que li voleu fer en el seu setantè aniversari.

La veritat és que no he sabut com posar-m’hi. Fa

riure (o pena), però és així:quan era jove tenia qui

sap les coses a dir i no sabia massa com dir-les;

ara que potser sabria com dir-les, trobo que no

tinc res a dir. I no és pas que en Ricard no es me-

reixi això i molt més, i que jo no m’hi senti obligat.

Senzillament és així.

A més, què podria dir que no sàpiga ja tot-

hom? Que en Ricard era, ja d’estudiant,súper es-

pavilat, i amb matrícules? Que, ben plantat com

era, i fill de Folgueroles, no s’escapava de la com-

paració amb Verdaguer? Que l’anomenat «Grup

de Vic» va intentar (i ho aconseguí) atreure-se’l i

considerar-lo un de la colla, tot i que ell era força

més jove que el més jove dels del Grup?

Escolta, Miquel, per què no dius als teus es-

timats lectors que llegeixin el llibre «A la claror

de Verdaguer» del mateix Ricard Torrents (o

almenys el capítol «Els camins que m’han dut a

Verdaguer») i que allà hi trobaran extraordinà-

riament sintetitzada, i en una prosa bellíssima,

la seva relació amb el Grup?

El que potser no s’ha dit mai és que Ricard

Torrents i Antoni Pous van fer una mena de sego-

na fundació del «Grup».Això fou a començament

dels setanta. En Ricard ja era director de Sant

Miquel i en Toni vivia a Suïssa,però venia molt so-

vint. Van endegar una mena de «Grup» a fi d’edi-

tar una revista de poesia: «Reduccions». Encara

que solament dos dels de l’antic «Estudiants de

Vic 1951» formaven part del nou grup (no he sa-

but mai per què els altres en foren bandejats), el

cert és que l’estil i l’empenta eren els mateixos.

Fou una pena que en Toni morís tan d’hora, per-

què, encara que la revista «Reduccions» s’ha

mantingut, i amb una alta qualitat, estic segur

que amb en Toni al davant,el nou grup hauria fet,

literàriament, molt més forat.

No sé per què t’explico tot això que no té el

més mínim interès. El cas és, però, que en Ri-

card Torrents es mereix un homenatge i dels de

debò. Un homenatge de tota la ciutat (volia dir de

Catalunya). Pensa que endegar amb rigor tota

una cultura (Sant Miquel, Escola de Mestres,

Universitat) en un espai determinat, és feina de

moltes generacions. I s’ha aconseguit en vint-i-

cinc anys!

Que tinguis èxit, Miquel. I felicita’m en Ricard.

Sant Joan de les Abadesses, febrer del 2007

Carta a la redacció

Ramon Cotrina

Sociòleg
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1937

Neix a Folgueroles, a la plaça Verdaguer (10 de

gener).

1947

Estudia humanitats, filosofia i teologia al seminari

de Vic, primer al santuari de la Gleva, que tenia la

secció infantil o menor, i després a Vic al seminari

major.

Anys 50

S’afegeix al grup Estudiants de Vic 1951, format per

Josep M. Riubrogent,Josep Grau,Josep Esteve,

Josep Junyent, Segimon Serrallonga, Antoni Pous i

Ramon Cotrina.

1959

Participa als Jocs Florals de la Llengua Catalana a

l’exili, celebrats a París, on rep un premi per unes

proses sobre La Plana de Vic, inspirades en

narracions juvenils de Verdaguer.

1959-1963

Amplia els estudis en teologia a la Universitat

Gregoriana de Roma i en ciències bíbliques a

l’Institut Bíblic igualment de Roma.

1963-1967

Passa a la Universitat de Tübingen (Alemanya) on

estudia filosofia, lingüística, crítica literària i

literatura alemanyes.

1964

És soci fundador de l’associació Amics de

Verdaguer de Folgueroles, que s’havia creat l’any

1959 i que li havia concedit el número 1 de soci

l’any 60. Intervé en el procés de creació de la Casa

Museu Verdaguer (1967).

1967

Torna a Vic i és professor de literatura bíblica i de

Sagrada Escriptura al Seminari Conciliar, i de

literatura espanyola al Col·legi Sant Miquel.

1968

Col·labora amb la Bíblia de la Fundació Bíblica

Catalana (Institut Cambó, Editorial Alpha) amb les

traduccions de l’hebreu, de l’Eclesiastès i els

Proverbis, i del grec el IV Evangeli (Evangeli segons

sant Joan).

1969

Tradueix i publica El capitalisme monopolistade 

P. A. Baran i P. M. Sweezy.

1970-1977

És director del Col·legi de Sant Miquel de Vic.

Anys 70

Participa en la transformació i l’impuls de la revista

Oriflama.

Assessora la col·lecció de poesia en català

«Paraula Menor» i la de llibres juvenils «Sis Joans»

de l’Editorial Lumen (Barcelona).

1974

Tradueix i publica de l’alemany Franz Kafka, Carta

al pare (Lumen), després publicada a Eumo (1989).

Cronologia de

Ricard Torrents 

i Bertrana

M. Àngels Verdaguer

Filòloga (Universitat de Vic)
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1976

Des d’aquest any, forma part del consell fundador i

redactor de la revista Reduccions. Revista de

poesia, on ha publicat diversos estudis i ressenyes.

1977-1980

Estudia a la Universitat de Barcelona, on es

llicencia en filologia catalana.

1977-1978

L’Escola Universitària de Mestres «Jaume Balmes»

inicia les seves activitats, en qualitat de centre

adscrit a la Universitat de Barcelona. N’ha estat

professor, i director de 1984 a 1987.

1979

Fundació de l’Editorial Eumo i posteriorment

d’Eumogràfic (1984), de les quals ha estat

president del consell d’administració fins a 2002.

1980

Publica Verdaguer:un poeta per a un poble (ed.

Blume), una biografia que el 1995 refa, amplia i

completa (Eumo) i que coneix una nova edició

revisada i de butxaca l’any 2002 (Eumo).

1981

Publica la traducció de l’alemany Herman Hesse,

Sota la roda (Lumen).

1982

Publica la traducció i prologa Hipèrion, o, L’ermità a

Grècia de Friedrich Hölderlin (Eumo).

1984

Inicia, com a director literari, la col·lecció Textos

Pedagògics d’Eumo Editorial.

1985

Constitució de la Fundació Universitària Balmes,

que assumeix la titularitat de l’Escola Universitària

de Mestres i d’Eumo Editorial.

1986

És un dels impulsors del I Col·loqui sobre Verdaguer

dedicat a Canigó i a l’obra èpica,i cofundador i

redactor de la revista científica Anuari Verdaguer.

1987

Integració de l’Escola Universitària d’Infermeria,

adscrita a la Universitat Autònoma de Barcelona,

al projecte universitari que impulsava la Fundació

Universitària Balmes.

Creació de l’Escola Universitària d’Estudis

Empresarials d’Osona, adscrita a la Universitat de

Barcelona.

Creació de la marca Estudis Universitaris de Vic

que engloben les tres escoles universitàries sota la

titularitat de la Fundació Universitària Balmes i

dels quals és el director general.

És curador, amb Jaume Carbonell,Toni Tort i Jaume

Trilla, d’Els grans autors i l’escola (Eumo), amb

motiu del desè aniversari de l’Escola Universitària

de Mestres d’Osona.

1989

Inici de l’Escola Universitària Politècnica, adscrita

a la Universitat Politècnica de Catalunya.

1991

Creació de la Societat Verdaguer, sota els auspicis

de la Fundació Universitària Balmes, de la qual és

president des d’aleshores.

1992

Publica Ruta verdagueriana de Folgueroles, editada

per Eumo, els Amics de Verdaguer de Folgueroles i

el Patronat de la Casa Museu (2a. edició revisada

l’any 2000).

1993

Inici de la Facultat de Traducció i Interpretació,

adscrita a la Universitat de Barcelona.

Publica el llibre Raons de la Universitat, escrits

sobre pedagogia i política universitària.
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1995

Creació, pel Patronat de la Fundació Universitària

Balmes, de la Facultat de Ciències Jurídiques i

Econòmiques d’Osona, adscrita a la Universitat de

Barcelona.

Publica Dos màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i

Marcià, de Jacint Verdaguer, edició crítica que

enceta la col·lecció d’Obra Completa d’Eumo

Editorial i la Societat Verdaguer (OCESV, 1. Sèrie A),

i Verdaguer. Estudis i aproximacions (Eumo).

1996

Rep el premi Crítica Serra d’Or per Verdaguer.

Estudis i aproximacions.

1997

Rep el premi Crítica Serra d’Or per l’edició de Dos

màrtirs de ma pàtria, o siga Llucià i Marcià de Jacint

Verdaguer.

Reconeixement de la Universitat de Vic, per la Llei

del Parlament de Catalunya 5/1997 de 30 de maig

de 1997, de la qual és rector fins a 2002.

1998

És un dels impulsors del Col·loqui Miquel Martí i

Pol «1948 cinquanta anys de poesia 1998» (Vic, 17-

18 de març).

1999

Ingressa com a membre numerari a l’Institut

d’Estudis Catalans per la Secció de Filosofia i

Ciències Socials (14.06.1999); llegeix el discurs

d’ingrés el 22 de novembre, El Segle XX en la

universitat catalana: l’actualitat del futur.

És autor de l’antologia de poesia de Miquel Martí i

Pol, Amb els ulls oberts (Proa).

És un dels impulsors del Congrés internacional

Gerbert d’Orlhac i el seu temps (Vic-Ripoll, 10-

13.11.1999).

2002

Publica Noves raons de la Universitat. Un assaig

sobre l’espai universitari català, i Jacint Verdaguer.

Autobiografia Literària, editats per Eumo Editorial.

Director de la Càtedra Verdaguer d’Estudis

Literaris de la Universitat de Vic, ubicada a la

Facultat de Ciències Humanes,Traducció i

Documentació.

2003

Presideix l’Associació per a les Noves Bases de

Manresa.

Participa al 19è Col·loqui Germano-Català sobre

«Normes i identitats» amb «La construcció de la

identitat catalana en un poema del segle XIX,

Canigó» i a un Seminari a Blaubeuron, organitzat

per l’Institut de Ciència i Comunicació de la

Universitat de Tübingen, en el qual presenta

«Compromisos i desafiaments actuals de les

Universitats de Catalunya» i «Un pont entre

cultures: Antoni Pous a Tubinga (1964-1976)».

Creació de l’Aula Segimon Serrallonga de la

Universitat de Vic;forma part de la seva comissió

permanent.

És nomenat secretari de la Secció de Filosofia i

Ciències Socials de l’Institut d’Estudis Catalans.

Pertany també a la Societat Catalana de Pedagogia,

a la Hölderlin Gesellschaft i a la Societat Germano-

Catalana (Deutsch-Katalanische Gesellsachaft).

Participa a les Jornades de la Secció Filològica de

l’Institut d’Estudis Catalans,celebrades a la

Universitat de Vic els dies 17-18 d’octubre de 2003

amb la ponència Any Verdaguer 2002.Balanç i repte.

2004

Publica A la claror de Verdaguer. Nous estudis i

aproximacions (Eumo Editorial).

2005

Guanya el XXVI Premi Carles Rahola d’assaig, dins

dels Premis Literaris de Girona, amb el llibre que el

2006 publica Proa amb el títol Art, poder i religió. La

Sagrada Família en Verdaguer i en Gaudí.

Publica dos treballs complementaris comme-

morant els vint-i-cinc anys d’Eumo Editorial:

«Sobre la indivisibilitat de la cultura:idees, llibres,

universitat» (Mirades al segle XXI) i «Edicions i

militància» (Eumo Editorial. 25 anys. 1979-2004).

És president del Consell Assessor de la Llengua a

l’Escola, constituït el 13 de juny a la seu del

Departament d’Educació.

2006

Pronuncia la lliçó inaugural del curs 2006-2007 a la

Universitat de Vic, «Ciència, traducció i universitat.

Apunts per a un curs».

És nomenat patró de la Fundació Jacint Verdaguer i

de la Fundació Miquel Martí i Pol en representació

de la Universitat de Vic.

2007

És autor de «Vida i obra de Segimon Serrallonga»,

publicat dins Sempre voldré voler. Antologia, de

Segimon Serrallonga, al qual ha dedicat quatre

llargs estudis (Reduccions, 1988 i 2001;

Miscel·lània Segimon Serrallonga, 2001;i Estudis

Romànics, 2003).

És nomenat professor emèrit de la UVic i patró de

la Fundació Universitària Balmes.
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A Folgueroles.

Els germans Torrents Bertrana.

Amb la seva filla Carlota. Llegint el diari.

àlbum de fotos
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Amb la Mitte i la Carlota.

Amb Segimon Serrallonga, Assumpta Vall-llovera i Mitte Ferrer.

Amb Enric López i Jaume Puntí. Amb Josep Vernis, Lota Llambias i Mitte Ferrer.

Amb el matrimoni Hösle.

Amb la Carlota.
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Amb Antoni Pous.

Amb Segimon Serrallonga, Josep Esteve i Josep Grau.

Amb Raimon, Quim Capdevila, S. Serrallonga i Anton Granero. En l’acte d’homenatge a S. Serrallonga amb motiu de la seva jubilació de la

UVic.

Presentació de la seva traducció d’Hipèrion. Desembre de 1982.

S. Serrallonga, J.Sarrate, L. Solà, M. Martí i Pol i R. Torrents, l’equip de redacció

de la revista Reduccions. Estiu de 1982.
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Primera visita de Jordi Pujol als EUV. 6 de setembre de 1989.

Amb J. Pujol i Jacint Codina en la inauguració de l’edifici D del Campus

de Miramarges. 13 de gener de 1996.

Amb Marta Mata, Segimon Serrallonga en la presentació del llibre Qui

ha d’ensenyar a qui, de Lev N.Tolstoi.

Amb els rectors i representants de les universitats catalanes el dia de

constitució del primer rectorat de la Universitat de Vic, el 20 de juny de 1997.

Amb Joan Raventós commemorant el primer aniversari de la Universitat de

Vic.

Amb Pere Girbau i Joaquim Xicoy.
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Amb Manuel Anglada, Jacint Raurell i Xavier Alabern, inaugurant la primera

torre de l’edifici F.

Amb Enric López, Josep Terradellas, Josep Tió i Consol Blanc en la

inauguració de la nova ubicació d’Eumo Editorial el 1990.

Inauguració de la rehabilitació del Palau Bojons, seu de la Facultat de

Traducció i Interpretació. 1994.

Assumpta Fargas, Savid Serrat i Ricard Torrents, els tres primers rectors

de la UVic.

Amb l’equip d’Eumogràfic el 1994.

Ramon Coy, Xavier Alabern, Anton Granero, Enric López, R. Torrents,

Jaume Puntí, Montse Vilalta i Ramon Pinyol, tots ells membres del

primer equip de rectorat de la UVic, tret de Xavier Alabern que ho

era de l’equip directiu sortint.
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Amb Ramon Montanyà. Amb Josep M. Bricall.

Amb Federico Mayor Zaragoza. Amb Pasqual Maragall.

Amb Miquel Martí i Pol. Amb Raimon Panikkar.



Amb la Societat Verdaguer a Montserrat. Amb la Societat Verdaguer a Mallorca.

Amb Perejaume.

Ricard Torrents a l’Empordà.

Amb Carme Torrents.


