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MariàngelaVilallongaesperfila
comanovaconselleradeCultura
La catedràtica gironina rellevaria la també filòloga Laura Borràs

MAGÍ CAMPS
Barcelona

Sembla que el president Torra con-
fia en la filologia. Simés no, és el que
es desprèn del nom que sona amb
força per ocupar el Departament de
Cultura de la Generalitat, segons di-
verses fonts consultades per La
Vanguardia. De filòloga a filòloga,
Mariàngela Vilallonga Vives (Giro-
na, 1952) podria rellevar Laura Bor-
ràs al capdavant del Departament
de Cultura aquest dilluns. Borràs
deixa la conselleria per presentar-se
a les eleccions generals amb Jordi
Sànchez de cap de llista en la candi-
datura de Junts per Catalunya.
El que és evident és que dilluns

que ve hi haurà una altra persona al
capdavant de la conselleria que té la
seu al número 8 de la Rambla de
Barcelona. I això vol dir que, des-
prés del llarg període de Ferran
Mascarell (2010-2016), el palau
Marc ha vist passar tres consellers
en dos anys i mig: Santi Vila (16 me-
sos), Lluís Puig Gordi (tres mesos i
mig) i Laura Borràs (10 mesos).
Vilallonga té un expedient acadè-

mic de llarg recorregut, tot i que, si
es confirma el seu nomenament,
s’estrenaria en la carrera política.
Doctora en Filologia Clàssica per la
Universitat Autònoma de Barcelo-
na, Vilallonga és catedràtica de Filo-
logia Llatina de laUniversitat deGi-
rona (UdG) i directora de la Càtedra
de Patrimoni Literari Maria Àngels
Anglada-Carles Fages de Climent,
des de la seva creació l’any 2004, i
del Grup de Recerca de Patrimoni

Literari. Va ingressar a l’Institut
d’EstudisCatalans (IEC) l’any 2005,
comamembre adscrit a la SeccióFi-
lològica, l’acadèmia de la llengua ca-
talana. A l’IEC ha estat elegida vice-
presidenta segona de l’equip de go-
vern en dues ocasions, càrrec que
ocupa en l’actualitat des del 2017,
sota la presidència del biòleg Joan-
domènec Ros, i anteriorment, entre
el 2010 i el 2013, quan va ser presi-
dent el sociòleg Salvador Giner.

Malgrat la seva formació lingüís-
tica clàssica, Vilallonga també ha
desenvolupat els seus treballs aca-
dèmics en el vessant de la literatura
catalana, entre d’altres sobre l’obra
de Mercè Rodoreda, amb Recrear
Rodoreda Romanyà (2008). D’altra
banda, ha relacionat literatura i pai-
satge, i les seves reflexions es van
iniciar amb el llibre Els arbres
(1986), que va culminar en la pu-
blicació de l’Atles literari de les ter-

res de Girona (segles XIX i XX), el
2003, codirigit amb Narcís-Jordi
Aragó.
En el camp acadèmic, ha dirigit

projectes de recerca sobre les rela-
cions entre els humanistes de la Co-
rona d’Aragó i Europa durant els se-
gles XV i XVI. Coordina el grup de
treball Studia Humanitatis, en què
participen investigadors de cinc pa-
ïsos de la Unió Europea.
A la Universitat de Girona ha cre-

at una biblioteca virtual, accessible
a través del web de l’Institut de
Llengua i Cultura Catalanes, on es
poden consultar biografies dels
principals humanistes catalans i al-
guns dels seus textos llatins. És au-
tora demés d’una dotzena demono-
grafies i de llibres: Jeroni Pau. Obres
(1986), Dos opuscles de Pere Miquel
Carbonell (1988), La literatura llati-
na a Catalunya al segle XV (1993),
Llatí II. Llengua i cultura llatines en
el mónmedieval i modern (1998), Jo-
hannes Burckard. Dietari secret
(2003), i ha traduït al català els
Poemes francesosdeRainerM.Rilke
(2011).
Ha publicat diversos articles de

divulgació i periodístics als mitjans,
i ha estat reconeguda amb el premi
Nazionale per l’Ambiente Gianfran-
co Merli (2009), la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat de Catalunya
(2016) i la Medalla Narcís Monturi-
ol almèrit científic i tecnològic de la
Generalitat de Catalunya (2018).
L’últim reconeixement ha estat el
nomenament com a acadèmica nu-
merària de la Reial Acadèmia Euro-
pea de Doctors (2018).c
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