
sobre història de la Guerra Civil a les Balears. El P. Massot ha rebut, entre altres distincions,
la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya i és membre de la Secció Històrico-Ar-
queològica de l’IEC. ER es congratula efusivament d’aquest Doctorat Honoris Causa i li de-
sitja que pugui continuar treballant molts anys i amb la mateixa fortuna sobre els temes que li
són cars. [J. V.]

Germà Colón rep la Gran Creu de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi (Basilea, 2 de de-
sembre de 1999). —El dia 2 de desembre, l’ambaixador d’Espanya a Suïssa va imposar a
Germà Colón i Domènech, catedràtic emèrit de la Univ. de Basilea, la «Gran Creu de l’Ordre
Civil d’Alfons X el Savi», que li fou atorgada pel rei Joan Carles I en consideració als seus mè-
rits a favor de les lletres hispàniques. [B. S.]

Homenatge a Pere Bohigas, vers el centè aniversari (Barcelona, 20 de juny de 2000).
—La Biblioteca de Catalunya organitzà un acte acadèmic d’homenatge a Pere Bohigas, «eru-
dit, romanista, professor d’història del llibre i de la impremta i antic conservador de manus-
crits de la Biblioteca de Catalunya». Entre d’altres títols que hi podríem afegir, subratllem ací
la seva condició de membre de l’IEC de 1942 ençà, adscrit a la Secció Filològica, de la qual
fou president. L’acte, que fou presidit per Marc Mayer, director general del Patrimoni Cultu-
ral de la Generalitat de Catalunya, tingué lloc el 20 de juny de 2000, a l’actual Sala d’Actes de
la Biblioteca (que durant llarg temps fou l’entrada a l’Escola de Bibliotecàries, per on Bohigas
hi accedia quotidianament). L’homenatge consistí en diversos parlaments (Vinyet Panyella,
Miquel Batllori, Manuel Jorba i Amadeu J. Soberanas), un breu recital de poesies de Rosa Le-
veroni i Ausiàs March (a càrrec de Lluïsa Mallol) i el lliurament d’una placa d’homenatge.
Atès que, per raons comprensibles, l’homenatjat no assistia a la sessió, la placa fou recollida
per la seva filla. Bé que en cap moment no es féu constar de manera explícita, era obvi que la
Biblioteca de Catalunya se sentia impacient per començar de celebrar el centè aniversari de
Pere Bohigas, que s’escaurà el proper 20 de febrer de 2001. [A. M. B. i M.]

Homenatge a Enric Valor i la seua obra (Agullent, 30 de setembre de 2000). —Es va
celebrar a Agullent el 30 de setembre passat una jornada d’estudi sobre Enric Valor, organit-
zat per l’Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida, continuadora de les que s’havien celebrat a
Castalla (1995) i Castelló (1999) amb una doble finalitat: a) que la comarca de la Vall d’Al-
baida retera homenatge a un senyor que hi visqué més de 10 anys; b) presentar una visió com-
pleta de la seua obra a docents i interessats.

Per a tal fi, s’organitzaren: a) 8 conferències: quatre destinades a analitzar la seua aporta-
ció lingüística, a càrrec de Jordi Colomina (lèxic), Abelard Saragossà (gramàtica), Maria Con-
ca (fraseologia) i Antoni Ferrando (model lingüístic) i quatre dedicades al vessant literari, a
cura de Vicent Escrivà (la dona), Gemma Lluch (les Rondalles), Vicent Salvador (l’estil lite-
rari) i Vicent Simbor (narrativa). b) Dos taules rodones, una sobre la seua obra literària en l’en-
senyament mitjà, amb la participació de cinc professors de la comarca, moderats per Ximo
Ureña, i l’altra sobre el llegat literari i lingüístic de Valor, a càrrec de 5 escriptors de les co-
marques centrals valencianes, com són Toni Cucarella, Ignasi Mora, Francesc Bodí, Joan Oli-
vares i Toni Prats. c) Una exposició de treballs d’alumnes de Primària sobre la seua obra,
coordinada per la Coordinadora de la Vall d’Albaida per la defensa i ús del valencià. d) Un di-
nar de germanor a l’ermita del poble.
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