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La trajectòria de Francesc Codina a la Universitat de Vic-Uni-
versitat Central de Catalunya s’inicia el curs 1983-1984 i dura 
fins enguany, en què s’ha atorgat a Codina la figura de profes-

sor emèrit. En aquest encomi fem un repàs a la trajectòria universitària 
dividint-la en les tres tasques acadèmiques de docència, recerca i gestió, 
tot i que és de destacar que, en el cas que ens ocupa, totes tres s’han 
entrellaçat d’una manera exemplar. 

I. Docència i gestió

Però sens dubte allò que ens captiva més d’un text literari és la sensa-
ció que ens està revelant o corroborant alguna cosa essencial de la vida 
humana comuna, de la nostra i la dels altres. Alguna cosa que potser 
havíem experimentat o teníem l’expectativa d’experimentar, i que ara 
trobem expressada i formulada en una obra d’art verbal... Així, doncs, 
si volem considerar els nostres alumnes també com a lectors, hem 
d’ajudar-los a esdevenir sensibles a aquesta virtut reveladora de la li-
teratura. (Francesc Codina, Llengua, literatura i educació, p. 11, èmfasi a 
l’original)

La vida d’en Francesc —ens permetreu que ens hi referim d’aquesta 
manera, perquè és el nostre company de feina— en la seva tasca docent 
ha anat lligada a aquesta cosa essencial de la vida humana comuna que 
s’esmenta en la citació. Es tracta d’alguna cosa que hem experimentat 
o voldríem experimentar i que ell relaciona amb l’experiència literària i 
que ens porta més enllà, a la vida de l’aula, sigui amb infants, adolescents 
o universitaris. La relació entre experiència, intel·lecte, comunitat i es-
cola és el que resumeix per a mi la figura de Codina com a docent i gestor 
acadèmic. Per il·lustrar aquesta relació em centro en dues imatges que 
em venen a la memòria.
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La meva primera imatge es remunta als anys 90, en què jo vaig co-
mençar a participar com a docent als cursos d’estiu de català per a es-
trangers que es feien als Estudis Universitaris de Vic. D’aquella època 
en tinc dos records concrets d’en Francesc. D’una banda, la d’un docent 
que es preocupava per l’incipient camp de l’ensenyament del català per a 
persones adultes no catalanoparlants i hi posava unes bases de rigorosi-
tat acadèmica que jo, amb 20 anys, pretenia seguir. Es tractava d’una dè-
ria per imposar rigor acadèmic que l’ha acompanyat durant tota la seva 
trajectòria docent. D’altra banda, recordo un Francesc investigador que 
coneixia la bibliografia internacional i feia un esforç de compartir-la i 
alhora aplicar-la als cursos que impartíem durant l’estiu.

Relaciono aquests records d’en Francesc amb la seva tasca docent de 
professor de llengua i de didàctica de la llengua i la literatura i la d’autor 
de materials didàctics pioners, en col·laboració amb els seus companys 
del moment, com Assumpta Fargas, Josep Tió, Eusebi Coromina, Jo-
sep Fornols, Maica Bernal, Teresa Puntí i altres. Destaquen la publica-
ció dels llibres Com són les coses, Primer diccionari (i les seves reedicions 
i adaptacions a la modalitat valenciana, al castellà i a l’eusquera), les 
col·leccions de Primers contes, els llibres de text per a Secundària Llengua 
i comunicació i els quaderns de didàctica sobre ortografia i lexicografia 
escolar.

La meva segona imatge és la d’en Francesc com a cap del Depar-
tament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura en el mo-
ment en què vaig arribar al departament com a professor amb una beca 
postdoctoral a finals de la primera dècada dels 2000, després d’una esta-
da llarga als Estats Units. Entre altres coses, m’encomanava que intentés 
tirar  endavant la recerca amb la continuïtat d’un grup de recerca ja cons-
tituït i que procurés consolidar-la. Al cap de més de deu anys des de la 
primera imatge que he esbossat, en Francesc continuava interessat per la 
recerca però no només per progressar en el nou panorama dels grups de 
recerca universitaris sinó també per la recerca i la docència en didàctica 
de la llengua des d’una perspectiva cíclica, no supeditant una a l’altra i 
sempre pensant en les necessitats dels alumnes. D’aquesta època també 
en recordo un Francesc que era i continua sent un gran conversador, a 
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vegades tossut, a vegades conciliador, però sempre amb unes dosis altes 
d’argumentació i consens.

En Francesc va iniciar la seva docència a la Universitat de Vic du-
rant el curs 1983-1984 i d’ençà d’aleshores ha impartit assignatures en 
diversos graus i màsters. Entre altres ha impartit assignatures de Llengua 
catalana, Didàctica de la llengua i la literatura, Lingüística, Teoria de la 
literatura i Didàctica de la comprensió lectora. D’entre totes aquestes 
matèries, ha centrat la seva tasca en la didàctica de la llengua i la lite-
ratura i en particular en la manera com la literatura pot formar part de 
l’educació bàsica dels alumnes. En la seva lliçó inaugural del curs 2007-
2008, titulada Llengua, literatura i educació, posteriorment publicada a la 
revista Articles de didàctica de la llengua i la literatura (núm. 45, 2008), en 
Francesc explicava quina és la seva visió de la funció de l’educació:

És a dir, les mares, els pares, les mestres i les mestres eduquem perquè 
estimem el nostre món. O, si més no, un bon grapat de coses del nos-
tre món, com ara la higiene, les bones maneres, els bons aliments, les 
llibertats polítiques, la ciència, la tècnica, la cultura, la llengua, la lite-
ratura, internet, etc. Eduquem perquè estimem tot això, que és el que 
configura el nostre món, i no volem que es perdi ni que s’espatlli, sinó 
que continuï i millori. (p. 3)

Tot i que es podria haver aturat aquí, en Francesc fa un esbós de les 
diferents teories lingüístiques relacionades amb la didàctica de la llen-
gua i la literatura i finalment hi desenvolupa la seva visió de la literatura 
en l’ensenyament de llengua. Al contrari d’algunes tendències, que amb 
l’arribada dels enfocaments comunicatius van deixar de costat la litera-
tura, en Francesc ha desenvolupat la idea que la literatura pot enriquir 
l’ensenyament de la llengua:

Si no ens movem de la quotidianitat comunicativa, si –a tot estirar– ens 
aturem i ens encallem en la lectura i la redacció de receptes de cuina, 
anuncis publicitaris, notícies breus de premsa i similars, inevitablement 
acabarem giravoltant en una mena de cercle viciós. Farem llegir i escriu-
re només textos «assequibles», amb l’argument que els nostres alumnes 
no tenen prou nivell per anar més enllà; i alhora, per la mateixa raó, els 
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mantindrem protegits del contacte amb textos considerats massa «di-
fícils», que són justament aquells que els permetrien de familiaritzar-se 
amb un vocabulari més ric i unes estructures més complexes.

 Es tracta d’una afirmació valenta i en certa manera arriscada ja que 
va en contra d’algunes de les idees del moment, quasi exclusivament 
centrades en els aspectes comunicatius i instrumentals de la llengua. 
Aquesta valentia la tornem a trobar en la seva ponència per al IV Simposi 
Internacional sobre l’Ensenyament del Català de l’any 2014, quan par-
lant de la formació lingüística del professorat i la formació específica del 
professorat de llengua alerta del perill de desespecialització del docent 
de llengua, cada vegada més reduït a fer petits tallers de llengua del tot 
desconnectats de les matèries en què la llengua és clau.

Ja veiem, doncs, com la seva tasca en recerca i docència de la didàc-
tica de la llengua i la literatura s’encavalca amb la seva tasca formadora, 
que va desenvolupar plenament del 2013 al 2019 com a Membre del Con-
sell Coordinador i de la Comissió Tècnica del Pla de Millora i Innovació 
en la Formació de Mestres. Un resultat destacat d’aquesta comissió va 
ser la publicació l’any 2017 del document Millora de la formació inicial per 
a la docència. Reflexions i propostes, coordinat pel mateix Francesc.

Finalment, pel que fa a la tasca de gestor acadèmic, com se sol dir, 
en Francesc ha fet tots els papers de l’auca, però els ha fet combinant 
rigor acadèmic, companyonia i sempre pensant en el benestar del pro-
fessorat del departament i la facultat. Va fer de cap del Departament de 
Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura en diferents moments 
de la dècada dels 2000, va ser Membre de la Comissió de Recerca, en 
qualitat de representant de la Facultat d’Educació (2006-2010), Mem-
bre del Patronat de la Fundació Universitària Balmes elegit pel Claustre 
(2002-2004), Membre de la Comissió d’unitat de la Facultat d’Educació 
per a l’elaboració del Pla Estratègic de la Universitat de Vic (2003-2004) 
i membre de les comissions de redacció, seguiment i revisió de les Nor-
mes d’Organització i Funcionament (1998-2009). Va culminar la seva 
car rera de gestió exercint de Degà de la Facultat d’Educació, Traducció i 
Ciències Humanes durant el període 2010-2014.
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Del Francesc gestor acadèmic, en voldria remarcar una qualitat: 
l’equilibri entre el risc i la continuïtat. Cal recordar que durant el man-
dat d’en Francesc com a degà es va implementar el Pla Bolonya a la 
Facultat d’Educació, cosa que va provocar no pocs maldecaps. Encara 
recordo la cara d’en Francesc, al final d’algunes tardes, quan tornava al 
departament després de reunions maratonianes. La implementació del 
Pla Bolonya va ser un moment delicat, que va significar una actualitza-
ció pedagògica assumint alguns riscos en algunes facultats d’educació de 
Catalunya i la simple continuïtat en altres. I nosaltres vam ser dels pri-
mers perquè en Francesc, juntament amb altres companys i companyes, 
va fer-ho possible.

Finalment, vull fer esment del Francesc conversador. I vull recor-
dar les converses, algunes amb un to de veu elevat, entre la Maica i ell, 
i jo mirant-m’ho, pensant que estava davant de dos intel·lectuals que 
no xerraven sinó que enraonaven i argumentaven les seves posicions. 
D’aquestes converses en vaig aprendre que no guanya qui més crida sinó 
qui argumenta millor i més té en compte les circumstàncies contextuals. 
És en aquest sentit que vull destacar la importància de la comunitat con-
versadora i dialogant que va saber construir en Francesc al voltant del 
Departament de Filologia i de la Facultat d’Educació. Aquesta qualitat la 
relaciono també amb el Francesc opinador, que ha publicat més de 400 
articles en revistes i premsa periòdica sobre política i cultura a diferents 
mitjans, com ara l’Avui, El 9 Nou, La Vanguardia, Quaderns d ’Alliberament 
o Eines.

Per acabar, vull donar les gràcies a en Francesc per tots aquests anys 
de trajectòria i per haver-nos fet descobrir aquella cosa essencial de la 
vida humana comuna, de la nostra i la dels altres.

Llorenç Comajoan-Colomé
Director del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura, 

coordinador del Grup de Recerca en Educació, Llenguatge i Literatura i  
professor del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura
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II. Investigació i creació literària

... la filologia és una serventa, i encara que sigui una serventa sense la 
qual el senyor no pot obrir la boca, ha de ser una serventa lleial, salvado-
ra de l’esperit, i no pas ser-ne la subtil, i pèrfida, i pacient enverinadora.

Segimon Serrallonga, «Preàmbul» de Versions de poesia antiga (2002)

Així encapçalava Francesc Codina els agraïments a la seva edició crí-
tica de Barcelona. Textos per a un llibre de Jacint Verdaguer —provinent de 
la tesi doctoral que dirigí el Dr. Joaquim Molas, llegida el 2003 i publica-
da el 2006 a la col·lecció «Jacint Verdaguer. Obra Completa», que edita-
ven aleshores Eumo Editorial i la Societat Verdaguer (OCESV). En l’in-
terior, hi subscrivia la idea del poeta, mestre i amic Segimon Ser rallonga 
que «la filologia ha de ser serventa, alhora eficaç i lleial, de les obres de 
creació». I agraïa el mestratge del Dr. Molas qui, deia, «m’ha assessorat 
amb la seva claredat cartesiana i m’ha animat amb el seu implacable sen-
tit de l’humor»; el mestratge i l’amistat de Ricard Torrents qui, deia, «em 
va embarcar en el vaixell verdaguerià»; i feia dos agraïments més: el del 
Dr. Ramon Pinyol, company de tasques d’investigació i gestió en els es-
tudis verdaguerians, i el del Dr. Pere Farrés, company de Societat Verda-
guer i revisor del volum. Aquests reconeixements, que llavors va posar 
per escrit, l’han marcat en la seva passió per la literatura: els grans que 
van engegar importants iniciatives en el camp literari (Molas, Torrents, 
Serrallonga) i els de la seva mateixa generació que, amb ell, hi han donat 
continuïtat.

La investigació literària que ha dut a terme Codina abasta diverses 
obres i diversos autors dels segles xix i xx: Jacint Verdaguer, Jaume Bal-
mes, Àngel Guimerà, Carles Riba, Joan Vinyoli, Agustí Bartra, Gabriel 
Ferrater, Josep M. Llompart, Joan Margarit, Joan Triadú, M. Àngels An-
glada, M. Mercè Marçal, Isidor Cònsul, Segimon Serrallonga, Lluís Solà, 
Ricard Torrents, entre altres. 

En aquesta recerca hi ha dos o tres àmbits destacats: en primer lloc, la 
dedicació a Verdaguer i al segle xix; en segon lloc, els estudis sobre la li-
teratura catalana contemporània, especialment remarcables els d’autors 
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osonencs, però no només; i en tercer lloc, la seva dèria per Balmes. En 
tots, es compten moltes publicacions (llibres, capítols i articles) i partici-
pacions en congressos i jornades nacionals i internacionals.

1) Quant al vessant verdaguerista —del qual ja hem destacat l’obra 
maior, Barcelona de Verdaguer—, hem de dir que és membre de la So-
cietat Verdaguer des de 1995 i que ha estat darrere (o al capdavant) de 
moltes de les seves iniciatives; però també ha estat en aquelles activitats 
extraordinàries de les celebracions d’aniversaris verdaguerians: el 1995 
(cent-cinquantè del naixement) autor amb Ramon Pinyol de l’antologia 
Verdaguer i Barcelona; el 2002 (centenari de la mort) fou un dels comis-
saris, amb Narcís Comadira, Manuel Jorba, Llorenç Soldevila, de la ma-
croexposició —amb un magnífic macrocatàleg— Verdaguer, un geni poètic. 
I entre els molts treballs dedicats a Verdaguer, per a mi els més signifi-
catius i que em descobriren el Francesc Codina verdaguerista, trobem: 
«“Barcelona”, un dels darrers llibres projectats per Verdaguer» (Anuari 
Verdaguer 1995-1996), «Verdaguer i Baudelaire cara a cara: “Lo cornamu-
saire”, una rèplica de “Le vieux saltimbanque”» (Verdaguer, un geni poètic, 
2002), «Verdaguer (1865-1883): de Fadrí de Muntanya a mitificador de 
Barcelona» (Anuari Verdaguer 2002), «Muntanya i ciutat en la poesia de 
Verdaguer en l’època de plenitud» (Tertúlies amb poetes, 2002) i «Verda-
guer sentint un rossinyol: el paradís perdut, el cel, el cant impossible» 
(Professor Joaquim Molas: memòria, escriptura, història, 2003). Però també 
«Gentil i Oliba. Dos models d’artista contraposats en el Canigó de Ver-
daguer» (Anuari Verdaguer, 2010).

Com que no pot deixar Verdaguer, Codina té pràcticament a punt 
l’obra crítica de Santa Eulària. Poemet, que segur que serà una interes-
sant edició, molt vinculada a Barcelona temàticament. Serà editada ara 
per Verdaguer Edicions i la Societat Verdaguer (OCEC, Obra Completa 
en Edició Crítica), continuadora d’OCESV. I haurà estat curador de dos 
volums de l’obra completa. De moment, ho poden dir molt pocs.

2) En la línia temàtica de la literatura contemporània, abans hem llegit 
una àmplia nòmina d’autors que ha estudiat amb més o menys profundi-
tat. No podem tractar-los tots, evidentment. En destaquem alguns per la 
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seva especificitat. En primer lloc, el mestre i amic Segimon Serrallonga, 
del llegat del qual és marmessor: Codina ha tingut cura de l’edició d’Ira 
d’amor: poesia 1968-1975 (2013) i de Sempre voldré voler: antologia (poesia, 
prosa, assaig, entrevistes) —amb Ricard Torrents i Víctor Obiols— (2007) i 
li ha dedicat diversos estudis («Encomi del mestre Segimon Serrallonga» 
i «La lliure aventura poètica de Segimon Serrallonga», 2002, o «Epigra-
mes místics d’Angelus Silesius. Versions de Segimon Serrallonga» 2007). 
En segon lloc, l’altre mestre, amic i company de Reduccions, el poeta Lluís 
Solà: des de «La radicalitat poètica de Lluís Solà» (2001) a «La reflexió so-
bre la paraula i la poesia en la trajectòria de Lluís Solà» (Reduccions, 2018), 
i en discursos pronunciats en diverses ocasions. En tercer lloc, Agustí 
Bartra: va dedicar-li «Crist de 200.000 braços. De l’experiència de la der-
rota a l’afirmació poètica d’Agustí Bartra» (Reduccions, 2009) i fou un dels 
organitzadors de la Jornada L’obra poètica d ’Agustí Bartra (UVic, 2008). En 
quart lloc, finalment, M. Àngels Anglada: «El vigatanisme crític de Maria 
Àngels Anglada» (Ausa, 2010), conseqüència de la jornada L’obra de M. 
Àngels Anglada avui (UVic, 2009).

3) El tercer aspecte pel qual sent atracció és la figura de Jaume Balmes, 
fet que no deixa de sorprendre: «Balmes i la universitat» (2014), «Jaume 
Balmes: el 1714, el 1789 i la fi del provincialisme» (Anuari Verdaguer, 2015) 
o «Les idees literàries del pactisme polític» (Jaume Balmes. Quin llegat, 
avui?, 2018).

A partir dels tres àmbits que hem repassat, Francesc Codina ha con-
tribuït amb treballs de qualitat i expertesa a l’estudi de Jacint Verdaguer, 
al de la literatura catalana contemporània i als estudis balmesians. Sem-
pre des de la filologia per abastar obres de creació molt i molt diverses, 
però que li són d’interès, i per encarar-se amb professionalitat al fet lite-
rari que és el que l’apassiona. 

Hem titulat l’apartat també amb la paraula creació. És així. A més d’un 
excel·lent investigador de la literatura i d’un incansable lector d’assaigs i 
de creació literària —que el converteixen en savi—, és ell mateix creador, 
poeta: La llum ineficaç (Vic: Eumo Editorial / Cafè Central, 2000) i un ju-
venil Cops de cap a la lluna (1974), Premi Amadeu Oller per a poetes inèdits.
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A més dels que l’admirem pel seu mestratge i la seva visió intel·lectual, 
ens consta que Codina té dos deixebles directes, als quals ha dirigit o 
dirigeix la tesi doctoral: Montse Caralt que estudià la revista Inquietud 
(1955-1966) i Jaume Coll Mariné que està fent recerca sobre Segimon 
Serrallonga (tesi codirigida, en aquest cas, amb Pilar Godayol). Crec que 
els deixa o els ha deixat petja. Totes dues tesis s’inscriuen en la recerca 
sobre l’anomenat Grup de Vic, iniciada entre altres, sobretot, per Pere 
Farrés, Ramon Farrés i el mateix Francesc Codina.

Remarquem, per acabar, la seva vinculació amb els ens de la comarca 
que, d’alguna manera, són els promotors i defensors de la paraula literària. 
Hi ha estat vinculat sempre, però hi continuarà vinculat d’aquí a enda-
vant: fa molts anys que és al consell de redacció, i ara a la direcció, de 
la revista de poesia Reduccions, publicada per Eumo Editorial —una altra 
manera d’estar unit a la creació poètica antiga i actual, i als estudis so-
bre poesia—; és president del Patronat d’Estudis Osonencs des de fa un 
parell d’anys; és membre de la comissió permanent de la Societat Verda-
guer, de la Fundació Jacint Verdaguer i de la Fundació Miquel Martí i Pol. 
Tant de bo continuï per molts anys aportant-hi la seva ciència. Igual que al 
grup de recerca Textos literaris contemporanis: estudi, edició i traducció. 

Per tancar aquest encomi, una nota més personal: com ja hem dit, 
sempre, des que ens vam conèixer fa quasi vint anys —ell cap de departa-
ment i membre consolidat de la Societat Verdaguer i jo simple aprenent 
en didàctica i en el verdaguerisme—, he admirat Francesc Codina i sem-
pre he dit que quedo embadalida i sorpresa davant de qualsevol conversa 
amb ell —sigui del tema que sigui—, perquè sempre s’hi aprèn alguna 
cosa nova. Aquesta característica la tenen poques persones, i ell la té. 
Moltíssimes gràcies per haver pogut gaudir de la teva saviesa i cultura.  
I gràcies de les estones de Verdaguer. Un plaer.

M. Àngels Verdaguer
Directora de la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris, 

coordinadora del grup de recerca Textos literaris contemporanis (TEXLICO) i 
professora del Departament de Filologia i Didàctica de la Llengua i la Literatura
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