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*[ Professora catedrática de

Língua e Literatura Portuguesa
e Brasileira da Faculdade de

Letras e Filosofia da Universidade
Roma Tre, titular da Cátedra José

Saramago da mesma universida-
de e doutora honoris causa pela
Un. Nova de Lisboa (2003) e pela
Universidade de Lisboa (2011),
Giulia Lanciani morreu no pas-
sado dia 14, na capital italiana,

aos 83 anos. Era uma das maiores
e mais empenhadas lusitanistas,
como tal trabalhando sempre
- ainda recentemente traduziu
poesia de Manuel Alegre e falou
no colóquio sobre a sua obra na
Universidade de Pádua, e pouco
antes traduziu e escreveu sobre
a obra de Carlos de Oliveira na
edição em que a revista italiana
Poesia lhe dedicou a capa, como
aqui se noticiou.

Filóloga, especialista em
literatura medieval galego -por-
tuguesa, entre outros temas de

investigação no contexto das
literaturas portuguesa, brasileira
e galega, Giulia Lanciani "de-
senvolveu um notável percurso
académico, em particular no

campo da teoria literária, da
hermenêutica, da crítica genética
e da tradução ", como sublinhou
a Faculdade de Letras da Un. de
Lisboa em nota manifestando

o seu pesar. Pesar manifestado
também pelo Instituto Camões,
realçando que "a sua vida serviu
de catalisador maior no aproxi-
mar das culturas portuguesa e
italiana" e que foi "o seu elevado
profissionalismo e amizade nas

relações de décadas de coope-
ração" que permitiram a criação
daquela cátedra.

A sua vasta obra não se ficou
pela literatura medieval gale-
go-portuguesa, antes estudou
e/ou traduziu muitos autores
contemporâneos da nossa lín-
gua, de Fernando Pessoa a José

Saramago, de Manuel Bandeira
a Guimarães Rosa. Membro de
honra da Real Academia Galega,
Giulia Lanciani, leitora e amiga
do JL desde o início, entre outras
distinções foi agraciada como
Grande Oficial da Ordem do
Infante D. Henrique, em 2011. .11.


