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Vaig conéixer el Dr. Ripoll de la má del professor Batllori un bon dia que 
aparegueren peí meu despatx a comen9aments del decenni deis 90. Aquest era 
llavors gairebé ocupat per una grossa taula i una fotocopiadora; al fons una gran 
finestra. No els vaig poder dir ni que seguessin i ni en tinc consciéncia d'haver 
estat cortesa. Hi vaig fer mes amistat ran de la meva collaboració a la part ca
talana de l'acte d'Honoris Causa de Miquel Batllori. 

Com passa sovint, a les relacions humanes també coadjuva la coincidencia: 
ens vam trobar a Venécia, ja de tomada. I després, com a vicerectora, vam teñir 
mes trobades, amb projectes mes que amb realitats de fet. Les seves idees eren 
justament les meves banderes: la UNED havia d'editar bé; calia connectar cul-
turalment Barcelona-Madrid, dolguts sobretot peí buit deis intellectuals d'avui 
i el mutu desconeixement. 

I vam comentar algunes coedicions UNED-RABLB, essent ja ell president 
d'aquesta Reial Academia barcelonina, on seguia la tasca del Dr. Riquer. 

Hi ha records que consola de posar-los en lletres d'impremta, bé que siguin 
efímers o petits, per tal que desapareguin menys; i pensó en el dia que vam vi
sitar l'Académia amb l'aleshores Rector, Jenaro Costas, i el vicerector econó-
mic, Carlos Rodrigo. Visita curta pero entranyable, en qué fms i tot ens va fer 
pujar a la teulada. 

També vam comen9ar —havent tomat jo ja a la Facultat— a complir el que 
havíem somiat: es van fer alguns seminaris entre totes dues institucions. I si no 
van progressar o multiplicar mes aqüestes activitats no va ser per desánim seu o 
meu, ans per la gran qüestió que habitualment passa arrassant tot a la vida: mit-
jans, d'una banda, i de l'altra, la proporció corresponent de resposta perqué tin-
gui interés de posar els mitjans. Tinc ben fresca la presentació del Ilibre d'un 
amic comú, el Dr. Riquer (Los caballeros medievales y sus armas), la qual feia 
un altre bon amic comú —també recentment desaparegut i encara de la UNED—, 
el professor José Luis Martín. 

D'aleshores en9á ha estat una ininterrompuda successió de relacions, noti
cies, trucades, etc., ininterrompuda fins que un altre bon amic, el llatinista Pere 
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Villalba, em trucava el 28 de mar? per comunicar-me la seva desaparició. Tot 
entre amics, ho he comunicat albora ais corresponents de Madrid que ens eren 
veíns, com ara el degá actual, Francisco Gutiérrez Carbajo, i també ais profes-
sors José Romera i Josep María Balcells; així com ais amics, com ara Jenaro 
Costas, que si no és corresponent és perqué no ha acabat de donar encara la do-
cumentació que hi demanen i no per manca d'interés per part de la institució, o 
bé, Alberto Blecua, tan Iligat a l'Académia i al Dr. Ripoll. 

Pot ser una necrológica inusual perqué en realitat consisteix en l'excusa de 
no fer-ne una ben sistematitzada i plena de dates o amb continguts bibliográfics 
útils i exemplars. Sia peí fet que el volum ja estava volant a impremta quan ens 
ha sobtat la seva mort, o sia peí fet que el sentiment, que costa tant d'ordenar, 
s'ha resistit a una mes gran organització racional, aquesta ha consistit només en 
unes poques notes escampades, bé que absolutament sentides. 




