
Hugo Schuchardt (v. en particulier ses Primitiæ linguæ Vasconum, 1923) et s’aidant de la fa-
meuse Grammaire basque (Navarro-labourdin littéraire) de Pierre Lafitte, ouvrage à l’égard
duquel il a toujours tenu à marquer admiration et reconnaissance, il proposé une présentation,
claire et nouvelle, d’un système dont, écrit-il, «l’originalité principale réside dans la «pluri-
personnalité» des formes verbales personnelles...». Il a ainsi montré que le jeu des indices pro-
nominaux dans leurs relations avec le radical verbal a suscité un système qui, à tout prendre,
n’est ni plus ni moins «compliqué» que celui des langues indo-européennes ou sémitiques.

Nous devons mentionner encore une fois le nom de Schuchardt et le titre Baskisch und
Romanisch donné par le maître de Graz à son célèbre ouvrage de 1906: Allières avait réfléchi
en profondeur à cette formulation et il l’avait fait dans la perspective à laquelle il avait accor-
dé la préférence, celle du basco-aquitanisme, tout en ménageant dans ses travaux les nuances
qui s’imposent en une telle affaire.

Le savant, qui prenait part à de nombreuses rencontres scientifiques et savantes, nationa-
les et internationales, ne dédaignait pas la vulgarisation ou la rédaction d’ouvrages à vocation
pédagogique, assurant à cette partie de son activité un niveau qui était à la mesure de sa haute
compétence scientifique: parmi ses publications dans ce domaine, saluons Les Basques et Les
langues de l’Europe, tous deux dans la collection Que sais-je, ainsi qu’un Manuel pratique de
basque (Paris, Picard, 1979) et le tout récent Parlons catalan. Langue et culture (Paris,
L’Harmattan, février 2000).

Cher Jacques, ton départ nous laisse face à l’épreuve de la traversée de l’absence: puisse ton
œuvre, une grande œuvre, nous soutenir et nous éclairer dans ce qui nous reste à faire de notre
propre chemin sur la terre des hommes, à l’écoute des messages qui nous parviennent de la fa-
buleuse galaxie langagière, pendant ta vie l’objet de ton admiration et l’aliment de ton souci.

XAVIER RAVIER

Université de Toulouse Le Mirail

AUX LECTEURS

En raison des circonstances, les Mélanges qui devaient être offerts à Jacques Allières de-
viennent un Hommage à Jacques Allières: l’équipe qui a pris en charge la réalisation de cet
ouvrage s’efforce d’en accélérer la parution. On peut se renseigner auprès de Xavier Ravier ou
de Michel Roché, U.F.R. «Lettres, philosophie et musique », Université de Toulouse-Le Mi-
rail, 5, allées Antonio Machado, 31058 TOULOUSE CEDEX 1 ou encore auprès de Michel
AURNAGUE, ERSS, Maison de la Recherche, Université de Toulouse-Le Mirail (pour le res-
te de l’adresse v. ci-avant).

Courrier électronique:
Michel Roché: mroche@univ-tlse2.fr
Michel Aurnague: aurnague@cict.fr

MAUR M. BOIX I SELVA

1919-2000

La tarda del 9 de setembre de 2000 va morir a la infermeria de Montserrat, després d’una
llarga malaltia, el pare Maur M. (Joan de nom de fonts) Boix i Selva, nascut a Barcelona el 7
de maig de 1919. De família benestant, fill de Josep M. Boix i Raspall, director de la Caixa
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fins al final de la guerra civil, i germà del poeta i traductor Josep M. Boix i Selva i del sociò-
leg Emili Boix i Selva, va estudiar el batxillerat al col·legi del Sagrat Cor de Jesús dels jesuï-
tes, al carrer de Casp de Barcelona, i començà els estudis universitaris a Barcelona mateix, a
la Facultat de Ciències (secció d’Exactes). Els interrompé, però, a causa de la guerra, durant
una part de la qual exercí de mestre en un poblet, i després es decidí a passar a la Facultat de
Filosofia i Lletres (secció de Filosofia), on es llicencià el 1943. Tingué com un dels seus mes-
tres més estimats Xavier Zubiri, que l’introduí a la filosofia moderna. El 1942, un any abans
d’acabar la carrera, havia ingressat al monestir de Montserrat, on professà el 1944. Aleshores
s’interessava per la poesia i en va escriure alguns llibres, que ell mateix va destruir o que han
romàs inèdits, llevat de les peces publicades en alguna antologia.

Ordenat sacerdot el 1949, l’any següent va ampliar estudis a Suïssa, on seguí alguns cur-
sos de filologia romànica a la Universitat de Friburg. Alhora hi aprofundí en el coneixement
del francès i aprengué una mica d’alemany, i hi tingué contactes amb el doctor Carles Cardó,
amb Ramon Sugranyes de Franch i amb Rafael Patxot i Jubert. Aviat fou nomenat secretari de
l’abat Aureli M. Escarré, càrrec que exercí amb abnegació i amb extrema fidelitat del 1953 al
1969. Durant uns quants anys, a partir del 1956, fou també director tècnic d’estudis de l’Es-
colania de Montserrat i en diversos períodes féu classes de filosofia, de matemàtiques, de ca-
talà i d’altres matèries als escolans i als joves monjos.

El 1962 substituí provisionalment el pare Jordi M. Pinell com a consiliari de la revista
mensual Serra d’Or, en aquells moments pràcticament l’única revista d’informació general to-
lerada en català, i a partir del 1964 n’exercí formalment la direcció fins al desembre de 1994.
Durant tot aquest temps li tocà de tirar endavant la revista en uns moments molt difícils, plens
de problemes amb la censura de Madrid i de Barcelona, i hagué de fer un esforç constant per
mantenir-hi la cohesió interna i el consens tant quan era pràcticament l’única plataforma cul-
tural possible en català com quan, després de la mort del general Franco, anaren sorgint noves
publicacions, sovint de vida molt precària, i s’anaren polaritzant les posicions polítiques i les
diverses opcions. Durant els anys seixanta —i fins al 1971— s’encarregà també, ajudat pel
pare Martí Roig i pel senyor Jordi Úbeda, gerent de Serra d’Or, de la direcció de les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, ja aleshores bicèfales entre Montserrat i Barcelona. El de-
sembre de 1966 fou nomenat prior de l’abat Cassià M. Just i exercí aquest càrrec fins al 1978,
que fou nomenat provisitador de la província hispànica de la Congregació benedictina de Su-
biaco (fins al 1980).

Excel·lent coneixedor del català i bon estilista, va publicar un nombre considerable d’arti-
cles a Qüestions de vida cristiana i sobretot a Serra d’Or, però el seu tarannà detallista i inde-
cís impedí que arribés a escriure obres extenses. Així i tot, va publicar l’opuscle Què és Mont-
serrat (1957), molt divulgat, objecte de diverses refoses i traduït a molts idiomes; l’antologia
Llibre de la Mare de Déu de Montserrat, a l’Editorial Selecta (1950); el recull d’homilies, pro-
nunciades a la basílica de Montserrat, Convidats a creure (1977), i l’antologia comentada de
textos de l’abat Escarré Montserrat és vostre (1978). Va traduir igualment el segon llibre dels
Diàlegs, de Gregori el Gran, que aparegué en una edició de bibliòfil (1955), i, en col·laboració
amb altres monjos, la Regla de sant Benet, reeditada —i modificada— diverses vegades a par-
tir del 1966.

Ja des dels seus anys de formació monàstica es dedicà a resseguir les petjades de Jacint
Verdaguer a Montserrat i publicà diversos treballs importants, a Serra d’Or, a l’Anuari Ver-
daguer i en altres indrets, sobre aquest tema. Treballà durant molt de temps per establir una
edició crítica de les obres verdaguerianes sobre Montserrat, que primer destinava a la «Bi-
blioteca Serra d’Or» de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i que, finalment, vam de-
cidir d’incloure a les Obres completes de Verdaguer promogudes per Ricard Torrents i altres
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membres de la Societat Verdaguer, a la qual també pertanyia el pare Maur. Amb un gran es-
forç aconseguí d’enllestir-ne un volum, Montserrat, que aparegué el 1997, i en deixà molt
avançat el segon i darrer, amb una introducció general a tots dos volums.

En morir, va deixar igualment inèdites unes memòries inacabades, titulades Cops d’ull al
retrovisor, que consten de gairebé quatre-cents capitolets, que expressament no segueixen cap
ordre temàtic ni cronològic. Esperem que seran publicades durant el 2001 a la «Biblioteca
Serra d’Or». Deixà també a l’ordinador, transcrit i anotat amb cura, l’interessant epistolari que
tenia amb Salvador Espriu, sobre temes de Serra d’Or i sobre moltes altres coses, que en
aquest moment encara sembla prematur de donar a conèixer d’una manera completa.

JOSEP MASSOT I MUNTANER

Abadia de Montserrat i
Institut d’Estudis Catalans

BRIGITTE SCHLIEBEN-LANGE

1943-2000

La coneguda lingüista Brigitte Schlieben-Lange, especialitzada en la investigació de les
llengües romàniques, morí el dia 14 de setembre 2000 uns quants dies abans del seu 57è ani-
versari.

La seva mort representa una pèrdua molt greu, no només per a la seva família, els seus
amics i tots aquells que personalment se sentien molt a prop d’ella, sinó per a la romanística
en general, que perd una de les seves personalitats més creatives i productives.

Després de la seva infància a Munic Brigitte Schlieben-Lange cursà estudis de lingüística
romànica i germànica, lingüística general i filosofia a les universitats de Munic, Aix-en-Pro-
vence, Marsella i Tübingen on féu el seu doctorat amb Eugenio Coseriu que tingué molta in-
fluència en la lingüística alemanya de postguerra. Després fou assistenta de Hans-Martin Gau-
ger a la Universitat de Freiburg i poc temps després fou nomenada a la seva primera càtedra
de lingüística de les llengües romàniques a la universitat de Frankfurt a l’edat de 31 anys. En
aquesta època fou una de les poques dones amb càtedra i una de les més joves en aquesta po-
sició. Des d’aquesta posició desenvolupà tota la seva creativitat amb molts projectes de recer-
ca i anà creant, a poc a poc, «una escola pròpia». El 1991 prengué la decisió d’acceptar la cà-
tedra del seu antic professor Eugenio Coseriu a la universitat de Tübingen, una de les càtedres
de més prestigi dins de la romanística alemanya.

La seva carrera científica començà amb l’interès per les anomenades petites llengües
romàniques: l’occità i el català. La seva tesi de doctorat es dedicà als verbs occitans i catalans
Okzitanische und katalanische Verbprobleme. Ein Beitrag zur funktionellen synchronischen
Untersuchung des Verbalsystems der beiden Sprachen, Tübingen 1971a, complementada per
una reflexió sociolingüística sobre ambdues llengües Okzitanisch und Katalanisch - Ein Bei-
trag zur Soziolinguistik zweier romanischer Sprachen, Tübingen 1971b; 19732. La sociolin-
güística fou una disciplina en la qual tingué molt d’èxit, tant per la seva publicació: Soziolin-
guistik. Eine Einführung. Stuttgart 1973; 19782; 19913 (amb traduccions al castellà el 1977 i al
japonès 1990), com pel seu ensenyament. Motivà molts deixebles a seguir estudis sobre el ca-
talà, l’occità i altres petites llengües, que cristal·litzaren en estudis diacrònics i sistemàtics,
com per exemple, en l’àmbit del català: Berkenbusch 1988, Bierbach 1983, 1991, Hartmann-
Hirsch 1980, Jungbluth 1991, Neu-Altenheimer 1985, Steinkrüger 2000; en l’àmbit del gallec:
Kabatek 1995, i en el del basc: Rolsenn 1985. Un treball interdisciplinari entre música i occi-
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