
política, del Ponent català. El novell doctor Honoris Causa pronuncià una lliçó sobre el paper
reservat a les llengües minoritzades en aquest tombant de segle, tot accentuant el perill de de-
saparició a què estan sotmeses, i llur procés de degradació, qualitatiu i quantitatiu. Finalment,
el rector Joan Viñas féu referència al silenci imposat com a conseqüència de la Guerra Civil
espanyola, silenci que tant Jordi Solé Tura com Josep Vallverdú, cadascú des del seu àmbit,
contribuïren a trencar. Com és habitual en aquests casos, l’acte es clogué amb la interpretació
del «Gaudeamus Igitur». [R.S.]

Homenatge de Lleida a Francesc de Borja Moll (Lleida, 28 i 29 de novembre de 2003).
— Amb ocasió de la commemoració l’any 2003 del centenari del naixement de l’insigne lin-
güista menorquí Francesc de Borja Moll, la delegació de Lleida d’Òmnium Cultural i el de-
partament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida convocaren els dies
28 i 29 de novembre de 2003 els actes en homenatge d’aqueixa ciutat a l’il.lustre filòleg. Els
organitzadors comptaren amb la participació entusiasta de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura, l’Institut Menorquí d’Estudis i el Vicerectorat d’activitats Culturals i Projecció
Universitària de la Universitat de Lleida; així com amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “la Caixa”.

El dia 28 al vespre i al Centre Social i Cultural de “la Caixa”, després de la presentació i
glossa del personatge a càrrec de les institucions convocants, Joaquín Gorrochategui i Antoni
Joan Pons pronunciaren sengles conferències sobre les antigues llengües pirenaiques i sobre la
personalitat compromesa de Francesc de Borja Moll. El dia 29 al matí hi hagué una sessió con-
junta intitulada “Radiografia del català per territoris”, amb la participació de Montserrat Pla-
nelles (Principat d’Andorra), Joan Peytaví (Catalunya del Nord), Òscar Bagur (Illes Balears),
Miquel Pueyo (Catalunya), Artur Quintana (la Franja) i Vicent Pitarch (País Valencià).

Cal destacar l’abundosa presència de públic en uns actes que tenien una significació tant
científica com cívica. [R.S.]

Última lliçó d’Eulàlia Duran. — El 3 de març de 2004 Eulàlia Duran va impartir la seva
última lliçó a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on el 1977 va esdevenir
professora d’història i el 1989 catedràtica de literatura catalana moderna.

El tema de la seva última lliçó, els centres de difusió del Renaixement a l’àmbit català, és
especialment indicatiu dels interessos i del sistema de treball de Duran, que sovint posa en re-
lació història i cultura.

De fet, els escriptors del Renaixement van estrenar una nova tècnica que els permetia una
difusió insòlita a l’edat mitjana, la impremta, la gran revolució mediàtica de l’edat moderna.
Eulàlia Duran va considerar que la data d’implantació de la impremta a l’àmbit català, el 1474,
marcava l’inici de l’edat moderna i va resseguir la presència del català a la impremta. Les uni-
versitats, la cort reial, les corts nobiliàries i l’Església són les altres plataformes culturals que
Eulàlia Duran va resseguir en funció de la seva capacitat d’esdevenir corretja de transmissió
del nou cànon renaixentista. Figures com els professors Pere Badia i Rafael Mambla, editors
com Francesc Argilagues, impressors com Joan Mey, alts funcionaris com Miquel Mai, nobles
com els Centelles o els Requesens i prelats com Joan de Ribera i Antoni Agustí, vells coneguts
de Duran, van exemplificar aquest procés d’assimilació activa, o de recreació, de les idees re-
naixentistes.

Arran de la seva jubilació l’Editorial Tres i Quatre de València ha publicat el volum Es-
tudis sobre cultura catalana al Renaixement, que aplega vint-i-set treballs redactats entre
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1982 i 2003 per Eulàlia Duran, editats a cura de Maria Toldrà i amb pròleg de Josep Solervi-
cens. Homenatge a una dedicació constant i efectiva a l’estudi de la cultura catalana de l’edat
moderna. [J. So.]

Medalla Màrius Torres per a Joan Veny. — L’Institut d’Ensenyament Secundari Mà-
rius Torres de Lleida, que és el centre de batxillerat històric de la ciutat (l’únic que hi havia
quan només n’era un fins i tot en el conjunt de la demarcació provincial), atorga, des de tot just
l’any 2003, una medalla d’honor a personalitats destacades en qualsevol àmbit de la cultura i
la societat que hagin tingut vincles amb aquest centre, ja sigui com a professors o com a alum-
nes. En l’edició de l’any 2004 —a la segona ocasió, doncs, després de destacar en la primera
un antic alumne— es decidí concedir aquesta distinció honorífica al lingüista mallorquí Joan
Veny, professor emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l’IEC, de tots ben conegut.
La justificació era que aquest havia estat entre els anys 1960 i 1963 professor de llengua fran-
cesa en aquest institut (quan no duia encara el nom de l’insigne poeta lleidatà Màrius Torres
—i aquesta és tota una altra història, digna de ser contada), però en realitat l’acte esdevingué
un homenatge en tota regla al principal dialectòleg català, en les seves diferents facetes.

La sessió de lliurament de la medalla tingué lloc a la sala d’actes del mateix IES Màrius To-
rres el dia 26 de març de 2004, i comptà amb la presència d’autoritats locals com l’alcalde —o
paer en cap— Àngel Ros, el delegat del Departament d’Ensenyament de la Generalitat a Llei-
da i un representant del rector de la Universitat de Lleida, que, entre altres coses, van agrair al
Dr. Veny la seva constant vinculació amb la ciutat i amb el territori ponentí, que es posa de ma-
nifest en diverses de les seves publicacions, des de l’edició i estudi del Regiment de preserva-
ció de pestilència de Jacme d’Agramont (s. XIV) fins a l’anàlisi lingüística del dietari de l’urge-
llenc Pere Segarra (del temps de la II República), passant pel deliciós article —un article de
referència, ja— sobre l’ús de dialectalismes lèxics per part dels poetes lleidatans contempora-
nis. Van intervenir-hi també el director de l’institut, Josep M. Forné (alhora president de la de-
legació ponentina d’Òmnium Cultural) i la presidenta de l’AMPA del centre. El discurs de glos-
sa de l’homenatjat va anar a càrrec del Dr. Ramon Sistac, professor de dialectologia i exdirector
del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, membre així mateix de la SF
de l’IEC, i deixeble de Joan Veny, qui li dirigí la tesi doctoral i de qui fou alumne a la UB, vers
la segona meitat de la dècada de 1970. Sistac, en el seu discurs, no exempt d’impressions par-
ticulars i fins de tocs d’humor, destacà tres aspectes fonamentals de la personalitat de Joan
Veny com a filòleg i com a professor: la vinculació territorial, la visió composicional de la llen-
gua i el mestratge —un mestratge marcadament humà, que ha permès guanyar per a la seva per-
sona un respecte general sense sectarismes ni maniobres de cap mena. El darrer discurs de la
sessió, com és de rigor, anà a càrrec de l’homenatjat; el Dr. Veny, en un parlament ple d’inten-
sitat, titulat significativament Tres anys meravellosos, començà evocant amb emoció l’ambient
i el professorat de quaranta anys enrere i, després de destacar la importància de l’idioma  tant
per al saber com per a la identitat, va cloure l’acte tot destacant justament alguns dels seus tre-
balls entorn de la llengua històrica dels territoris catalans nord-occidentals.

Val a dir que, amb una acció digna d’imitació, els textos dels doctors Veny i Sistac, així
com algun dels discursos preliminars, van ser editats poc temps després —el mes de juny del
mateix any 2004— en un pulcre quadern de 32 pàgines, profusament il.lustrat amb fotografies
tant de l’acte de lliurament de la medalla com del fons particular de Joan Veny (d’entre els
anys 1954 i 2002), a cura de l’activista cultural i professor de l’IES Màrius Torres, Ferran Re-
lla. [A. Tu.]
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