
com a filla de l’homenatjat, i Joan Melià, director general de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears. A l’acte van ser presents també representants de les més altes institucions
acadèmiques que tenen cura de la llengua catalana: Joan Martí, com a president de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Marisol Gonzàlez, com a secretària de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua. Una representativitat equivalent s’estenia també a tres dels qua-
tre ponents: Germà Colón i Aina Moll són membres de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, i Jordi Colomina ho és de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La majoria de
les ponències van girar entorn de les evocacions a Moll i a la seua gran obra, el Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear; així mateix, hi van ser constants les al.lusions al mestre de l’homenat-
jat, Antoni M. Alcover, personalitat indestriable de la de Moll.

L’acte es va veure arredonit amb la distribució entre els assistents d’un opuscle, curosa-
ment editat per la Universitat d’Alacant, que recull totes les intervencions orals de la jornada
més altres tres textos redactats per filòlegs del centre universitari alacantí que, des de la ma-
teixa temàtica de les ponències, complementen aquesta publicació. Els seus autors són Josep
Martines, secretari de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Mikel de Epalza, ca-
tedràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics, i Lluís Alpera, professor del Departament de Filologia Ca-
talana. (El lector pot obtenir aquest opuscle demanant-lo al Secretariat de Promoció del Va-
lencià de la Universitat d’Alacant, organitzador de l’esdeveniment). Però l’ambientació
perfecta de la jornada va ser proporcionada per una esplèndida exposició gràfica sobre Moll i
la seua obra, cedida per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Ba-
lears, que es va muntar al vestíbul de l’aulari on es va celebrar l’acte. [B. M.]

A 60 anys de la mort de Màrius Torres. — El dia 29 de desembre de 1942 moria, al sa-
natori antituberculós de Puigdolena, el poeta lleidatà Màrius Torres. Els amics del poeta ens
vàrem retrobar el dia 4 de gener de 2003, amb motiu del seixantè aniversari de la seva mort,
per tal de retre-li homenatge.

El recorregut va començar al Mas Blanc, a 10 Kms. de Centelles. Aquesta masia era pro-
pietat de la Sra. Maria Planas, així com el sanatori antituberculós de Puigdolena, on va estar
ingressat M. Torres els últims set anys de la seva vida, per mor de la tuberculosi que patia. El
poeta, quan una millora passatgera de la malaltia li ho permetia, passava alguna temporada al
Mas Blanc, on se sentia més lliure i més «com a casa», sempre envoltat d’amics que l’estima-
ven i li feien companyia en aquells moments tan difícils per a ell.

A les 9’45h ens hi vam congregar més d’un centenar de persones, totes vinculades al
poeta d’una manera o altra, i totes amants de la seva poesia i de la seva persona. Vam visi-
tar la planta baixa de l’edifici i Jordi Mir va dir unes quantes paraules i va llegir algun dels
seus poemes.

Tot seguit ens vàrem traslladar a l’antic sanatori de Puigdolena, on vam visitar la sala i
la seva cambra, que actualment és una habitació més de l’internat per a nens i nenes amb pa-
res que pateixen dificultats de tota mena. Al jardí del sanatori, en un dia rúfol i fred, Isabel
Pijoan va pronunciar unes paraules més sobre el poeta i va llegir novament alguna de les se-
ves poesies.

A les 12h ens vàrem concentrar al petit cementiri de Sant Quirze Safaja on, davant la
seva sepultura, tingué lloc una ofrena floral, acompanyada per la lectura d’unes quantes po-
esies més.

A les 12’30h ens vam concentrar a l’església del poble, que molt amablement ens va ce-
dir el seu rector, per tal de fer-hi l’acte de record pròpiament dit a Màrius Torres. Va ser bonic
i emocionant el fet que hi van intervenir força persones, amb petits parlaments més o menys
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espontanis sobre la seva vida i la seva obra, alternant-los amb lectures de poesies seves. Tam-
bé hi va participar Miquel Àngel Tena, que va interpretar en cant i guitarra «Que sigui la meva
ànima la corda d’un llaüt...». L’acte, tot i constar de discursos molt breus, es va allargar més
de dues hores i mitja, perquè hi hagué la voluntat que hi participés molta gent diversa, això sí,
vinculada d’alguna manera al record de Màrius Torres.

Per tant, cadascú hi va aportar el seu granet de sorra, dins d’una espontaneïtat, d’una sin-
ceritat i d’una emotivitat molt grans i sentides, essent fidels al fer i al sentir del poeta.

Finalitzat l’acte, cap a les tres de la tarda, la majoria ens vam agrupar en un restaurant de
la rodalia per tal de dinar plegats, per cloure un dia més de recordança i de celebració del 60è
aniversari de la seva mort, contents i joiosos de retrobar-nos un cop més i de compartir l’esti-
mació que tots els amics sentim per la seva vida discreta i silenciosa i per la seva poesia ex-
traordinàriament sensible, senzilla i profunda. [M. B. i C.]

* * *

XXIV Dia de les Lletres Asturianes (Oviedo, 2 de maig de 2003). — El viernes 2 de mayo,
en el Teatro Campoamor de Uviéu la Academia de la Llingua Asturiana celebró la Xunta Estraor-
dinaria con que la institución conmemora el Día de les Lletres Asturianes, que alcanzó este año su
XXIV edición. La Academia recibió como nuevo miembro correspondiente al filólogo Xosé Ramón
Iglesias Cueva, profesor de Educación Secundaria y estudioso de la literatura asturiana. El acto
institucional se cerró con la intervención de la presidenta de la Academia, la Dra. Ana María Cano
González (v. Lletres Asturianes84 (2003): 117-125). [A. M. C. G.]

XXII Jornades d’Estudi de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana. — El 27, 28 y 29 de oc-
tubre se celebraron en la Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu las sesiones de las XXII

Xornaes d’Estudiude la Academia de la Llingua Asturiana.
Organizadas, como es habitual, en conferencias y comunicaciones, los conferenciantes fue-

ron en la presente edición: Amadeu Ferreira(Universidad de Lisboa - «L dreito lhenguístico per-
tués y la lhéngua mirandesa»; Jean Louis Fossat(Universidad de Toulouse - «Tratamientu de fe-
chos de llingua asturiana»; Josep Morán (Universidad de Barcelona - «Exónimos verdaderos y
exónimos falsos»; Lourdes Álvarez García(Academia de la Llingua Asturiana - «Cuatro voces
nueves na poesía asturiana d’anguaño»); Moisés Selfa Sastre(Universidad de Lleida - «Estudio
comparado del proceso de normativización lingüística del asturiano y del catalán») y Francisco
José Llera Ramo(Universidad del País Vasco & Academia de la Llingua Asturiana - «Lluces y
solombres na evolución sociollingúística del asturianu»).

Por su parte, presentaron comunicaciones (entre otros): Xulio Viejo Fernández, Violeta Ro-
dríguez & Raquel Pelayo & Nina Dames, Liliana Díaz Gómez, Xosé Lluis García Arias, Ana Ma-
ría Cano González, Fernando Álvarez-Balbuena, Xosé Nel Comba Paz y Xosé Miguel Suárez[lin-
güística]; Esperanza Mariño Davila, Manuel d’Andrés, Xosé Lluis Campal, Héctor García Gil,
Mar Martín [literatura]; Hermenegildo Bardio & Javier Fdez. Irigoyen & Aníbal Glez. Miyares y
Mª Antonia Pedregal[toponimia]; José Luis del Río[aspectos legales]; Cuno Vigón y Carlos Ealo
[sociolingüística]. (v. Lletres Asturianes84 (2003): 135). [A. M. C. G.]

Cursos d’Estiu de Llengua Asturiana 2003. — La XXI edición de los Cursos de Branu de
Llingua Asturianaque organiza la Academia de la Llingua Asturiana, dirigidos por Xosé Antón
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