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CULTURA  RECONEIXEMENT

Recorden Dolors
Condom com una gran
professora i una
ciutadana exemplar

 L'acte d'homenatge a la llatinista, amb la participació
del president de la Generalitat i el rector de la UdG, va
omplir l'aula magna de la Casa de Cultura

 



XAVIER CASTILLÓN - GIRONA

“Una  ciutadana  implicada  i  exemplar  i  una  persona  sàvia
d'una humilitat natural, que em va fer sentir molt orgullós
com a alcalde, perquè representava uns valors que fan que
una comunitat sigui millor.” El president de la Generalitat,
Carles Puigdemont, va recordar així Dolors Condom (1926
2016)  en  l'homenatge  a  l'enyorada  catedràtica  de  llatí  que
va  organitzar  la Càtedra  de  Patrimoni  Literari  Maria
Àngels  AngladaCarles  Fages  de  Climent  i  que  va  omplir
l'aula magna  de  la  Casa  de  Cultura  de  Girona.  En  relació
amb  el  nomenclàtor  urbà,  Puigdemont  va  suggerir  que
“algun espai adequat de la nostra ciutat porti el seu nom”, i

L'acte que va omplir l'aula magna de la Casa de Cultura, amb Reig, Vilallonga,
Puigdemont, Bonet, Gordi i Masós a la taula Foto: J.S.
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va recordar Condom com una assistent habitual a les aules
d'extensió  universitària,  que  tenen  lloc  també  a  l'aula
magna  de  la  Casa  de  Cultura,  el mateix  equipament  on  el
1969 Dolors  Condom  va  ser  la  primera  professora  de  llatí
dels estudis universitaris de Lletres a Girona. Ahir la sessió
de  les  aules  d'extensió  universitària  es  va  traslladar  a
l'Auditori  Irla  i  Mariàngela  Vilallonga,  directora  de  la
Càtedra  de  Patrimoni  Literari,  la  va  dedicar  a  Dolors
Condom,  “insigne  llatinista  i  ciutadana  il·lustre, de  la qual
volem  reconèixer  públicament  el  seu  llegat  humà  i
acadèmic”, com va dir després per obrir l'acte.

En el mateix acte es va presentar el  llibre col·lectiu Dolors
Condom  en  el  record,  amb  44  escrits  d'amics,  col·legues  i
antics  estudiants  de  Condom,  incloenthi  un  pòrtic  del
president  Puigdemont  i  el  penúltim  text  de  NarcísJordi
Aragó.  “Entre  tots  formen un calidoscopi Dolors Condom,
perquè  un  calidoscopi  sempre  produeix  figures  boniques  i
admirables, com la seva saviesa envoltada d'humanitat”, hi
va afegir Vilallonga.

També hi van  intervenir Anna Masós,  la directora de  l'IES
Jaume Vicens Vives, on Condom va exercir bona part de la
seva  tasca  docent  (“Era  una  gran  professora  i  una  gran
dona, que estimava amb passió la feina i el coneixement”);
Dolors Reig, presidenta dels Amics de la Unesco, entitat de
la  qual  Condom  va  ser  “una  col·laboradora  de  primera”,  i
Josep  Gordi,  degà  de  la  Facultat  de  Lletres,  que  va
reivindicar el mestratge de Dolors Condom i va defensar la
vigència dels estudis clàssics, com també van ferho després
el rector de la UdG, Sergi Bonet, i el president Puigdemont:
“La cultura clàssica és un valor actiu indispensable per a la
nostra civilització i no podem cometre l'error de renunciar
hi.”  L'acte  es  va  tancar  amb  la  cançó  L'hora  dels  adéus,
traduïda al  llatí per Condom (Discessus)  i  interpretada per
l'equip  de  cultura  clàssica  de  l'Institut  de  Ciències  de
l'Educació.
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