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DANIEL BONAVENTURAGIRONA

■ La catedràtica de Filologia Lla-
tina a la Universitat de Girona, Ma-
riàngelaVilallonga, es perfila com
la successora de Laura Borràs al
capdavant de la Conselleria de
Cultura de la Generalitat. Borràs
serà la número dos de JxCat al
Congrés dels Diputats, en una
candidatura encapçalada per Jor-
di Sánchez, des de fa mesos en
presó preventiva.

Vilallonga, que des de  és
vicepresidenta segona de l’Institut
d’Estudis Catalans, institució en
què ha ocupat diversos càrrecs de
responsabilitat, està a l’espera no-
més del nomenament oficial per
poder ocupar el càrrec.

Nascuda a Girona, Mariàngela
Vilallonga va créixer a Llagostera,
on va estudiar primària a les car-
melites, mentre que posterior-
ment va estudiar a l’institut Jaume
Vicens Vives de Girona.

Va començar la carrera de Filo-
sofia i Lletres a la Universitat de
Girona, i es va llicenciar en Filolo-
gia Clàssica a la Universitat Autò-
noma de Barcelona. L’any  va
començar a treballar com a do-
cent al Col·legi Universitari de Gi-
rona.

És catedràtica de Filologia Lla-
tina de la Universitat de Girona i
directora de la Càtedra de Patri-
moni Literari Maria Àngels Angla-
da - Carles Fages de Climent, des
de la seva creació l’any , i del
Grup de Recerca de Patrimoni Li-
terari.

Ha dirigit projectes de recerca
sobre les relacions entre els huma-

nistes de la Corona d’Aragó i Eu-
ropa durant els segles XV i XVI. En
aquest àmbit destaquen el llibre
La literatura llatina a Catalunya

al segle XV, i les seves aportacions
sobre el cardenal i bisbe de Girona
Joan Margarit i Paui Jeroni Pau, de
qui és la principal especialista.

La gironina Mariàngela
Vilallonga es perfila com a
nova consellera de Cultura
La catedràtica de Filologia Llatina de la UdG pot substituir ben aviat
Laura Borràs al Departament Nascuda a Girona, va créixer a Llagostera

Mariàngela Vilallonga. ACN


