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rondallística. El Diccionari català-valencià-balear i els vint-i-quatre volums de les rondalles d’En
Jordi d’es Racó són dos monuments màxims del patrimoni cultural mallorquí —i també, per exten-
sió, del català en el seu conjunt, és clar— que són objecte de consideració i d’homenatge de part de
tots aquells ciutadans que treballen per l’existència a les Balears d’un sistema lingüístic i cultural
propi plenament normalitzat. I també per a aquella altra gent que pertany a uns àmbits menys cul-
turitzats, Alcover és una referència percebuda com a pròpia de la terra i com a important.

Va ser el 18 de desembre del 2012 quan es feren a Palma els dos actes de més pes acadèmic en
commemoració del 150è aniversari del naixement d’Alcover. Els va promoure l’Institut d’Estudis
Catalans, a través de la seva Secció Filològica i de la seva delegació a Palma. El primer va comptar
amb el suport de la Universitat de les Illes Balears, representada per la Facultat de Filosofia i Lletres
i el Departament de Filologia Catalana. A la Sala de Graus de l’Edifici Ramon Llull, al llarg de tot
el matí i sempre amb devers un centenar d’estudiants de Filologia Catalana, va desenvolupar-se un
programa molt complet que abastava els diferents camps de l’acció filològica i literària d’Alcover.
A més, les intervencions anaren a càrrec d’una bona part dels millors especialistes en la matèria,
adscrits científicament i professionalment a l’Institut d’Estudis Catalans, a la Universitat de les Illes
Balears, a la Universitat de Barcelona i a la Universitat Oberta de Catalunya. Després de les presen-
tacions de Joan Antoni Mesquida, el cap del Departament, i de Nicolau Dols, el degà, es feren les
sis exposicions següents: «Com Antoni Maria Alcover emprengué l’obra del Diccionari?», a càrrec
de Jaume Corbera; «Presentació de l’edició crítica de les Rondalles mallorquines», de Josep Anto-
ni Grimalt i Jaume Guiscafrè; «Unitat i variació: les dues cares de la vitalitat lingüística», d’Isidor
Marí; «Antoni Maria Alcover i Pompeu Fabra: coincidències i divergències», de Joan Miralles;
«Presentació del portal Antoni Maria Alcover», de Maria Pilar Perea; i, finalment, «El diccionari
Alcover-moll, obra cimera de la lexicografia romànica», de Joan Veny.

A l’acte de la tarda, adreçat al públic en general, que es va fer al CaixaForum —l’històric antic
hotel modernista de l’arquitecte Domènech i Montaner—, únicament hi varen intervenir, tractant
els mateixos temes encara que a un nivell més divulgatiu, Isidor Marí, Maria Pilar Perea, Joan
Veny i Josep Antoni Grimalt. Joan Miralles va fer la presentació de l’acte i dels ponents.

La celebració de la jornada commemorativa va tenir un cert ressò als mitjans de comunicació
i un bon nivell de concurrència. Va ser una iniciativa necessària i positiva perquè a les Balears
d’ara mateix, enfront dels discursos i de les actuacions dels governants hostils, és ben necessari
reafirmar els postulats científics que va expressar Alcover, així com també l’exemple de la seva
lleialtat permanent envers la llengua catalana.

Damià Pons
Universitat de les Illes Balears

Acte d’homenatge a Joan Veny i presentació del llibre De geolingüística i etimologia romà-
niques. (20 de desembre del 2012). — En complir vuitanta anys, Joan Veny i Clar ha rebut l’home-
natge merescut de part de la seua Universitat de Barcelona en el marc de l’Aula Capella de l’Edifici
Històric de la plaça de la Universitat. L’acte, celebrat a les set de la vesprada del 20 de desembre
del 2012, va reunir a la taula presidencial les màximes autoritats acadèmiques i institucionals i;
entre les més de dues-centes persones del públic, hi figurava la família, destacats deixebles i distin-
gits col·legues arribats a Barcelona d’universitats d’arreu d’Europa per commemorar l’aniversari
del romanista i estudiós de la variació en la llengua catalana.

Va presidir l’homenatge el rector de la Universitat de Barcelona, el Dr. Dídac Ramírez, que,
com a amfitrió, va conduir l’acte cedint la paraula primer al Dr. Gargallo, després als quatre mem-
bres de la taula i per acabar al Dr. Veny. José Enrique Gargallo, professor de Filologia Romànica de
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la Universitat de Barcelona, dempeus, es va encarregar de presentar l’acte agraint la bona rebuda
que havia tingut entre les autoritats acadèmiques la seua idea d’homenatjar Joan Veny com als
grans mestres dignes de la «memòria del cor», fins al punt que s’havia pres la iniciativa de gravar
un vídeo institucional i de publicar un llibre, els textos del qual escolliria el mateix homenatjat.
Immediatament després de la presentació, es va projectar el vídeo «15 minuts amb... Joan Veny»,
produït pels Serveis d’Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, en què el respectat professor
mostra les claus més personals d’algunes de les seues obres en una conversa amical amb el profes-
sor Gargallo, que a l’inici en fa la presentació del mestre. Acabada la projecció, des de la taula
presidencial, va prendre la paraula el professor Michel Contini, de la Universitat de Grenoble i di-
rector de l’Atlas Linguistique Roman, per presentar acuradament, durant més de vint minuts i en
llengua italiana, el llibre De geolingüística i etimologia romànica, que, editat per José Enrique
Gargallo Gil i Maria-Reina Bastardas, és un recull de vint-i-nou articles, ponències i pròlegs espar-
sos amb què Joan Veny ha contribuït a la romanística. Tot seguit, intervingué el Dr. Adolfo Sotelo,
degà de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, qui de manera precisa i breu va
qualificar el treball científic de Veny com a punt de trobada entre les llengües peninsulars. A conti-
nuació, fou el torn de l’Il·lm. Sr. Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans, que, tot
i patir una afonia notable, es va detindre a repassar amb admiració les publicacions més conegudes
del mestre Joan Veny, des d’Els parlars catalans, passant per l’Atles Lingüístic del Domini Català,
fins aplegar al Petit Atles Lingüístic del Domini Català. Des de la mateixa taula, la Sra. Yvonne
Griley, directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va repassar l’activa
dedicació que el professor Veny manté amb el Centre de Terminologia TERMCAT com a president
del Consell Supervisor, per tal d’assessorar sobre lèxic provinent de camps semàntics moderns,
destacant a tall d’exemple el terme maquinari —referit als elements físics d’un sistema informà-
tic—, que ha assolit l’èxit entre els usuaris. En acabat el torn de paraules de la taula presidencial, el
mateix Joan Veny va ser qui, dret, davant d’un faristol, va expressar l’emoció que li havien produït
tantes paraules afalagadores i, sense oblidar ningú, va retornar la gratitud mostrada a totes les per-
sones que s’havien esforçat perquè aquella festa resultés completa; també va lloar Antoni M. Badia
Margarit per l’amistat i el mestratge; i va acabar acceptant el reconeixement que li mostrava la seua
Universitat de Barcelona. Des de la taula presidencial, de nou la veu del rector, el Dr. Dídac Ramí-
rez, va insistir a reconèixer el treball i la dedicació del Dr. Joan Veny perquè la Universitat de
Barcelona tingués ànima, un lligam científic estret i profund amb la seua societat.

La festa cloïa exactament dues hores després d’haver començat, mentre s’apropaven col·legues i
deixebles a felicitar el mestre Joan Veny pels vuitanta anys i per la sapiència que ha sabut transmetre
en tots els treballs filològics. Tot, després d’haver degustat l’amorosida tendresa que desprenia la veu
de Maria Bellver i la guitarra de Salvador Queralt, músics que endolciren els últims compassos de
l’acte amb poemes de Joan Vinyoli, Blai Bonet i una cançó popular mallorquina, amb seqüències
musicals popularíssimes de l’Illa gran de les Balears, també en honor al mestre Joan Veny i Clar.

Josep Meseguer-Carbó
Universitat de Barcelona

De noms i de llocs: la Societat d’Onomàstica ret homenatge a Albert Manent i Segimon
(22 de gener de 2013). — El proppassat 22 de gener tingué lloc, a la seu d’Òmnium Cultural, la
presentació del llibre De noms i de llocs. Miscel·lània d’homenatge a Albert Manent i Segimon. Una
obra col·lectiva, promoguda i duta a terme per la Societat d’Onomàstica, que vol ser la concreció
visible de l’homenatge que aquesta entitat ret al seu primer president, i ara mateix President d’Ho-
nor, senyor Albert Manent i Segimon. Una persona de llarga i fecunda trajectòria en el nostre món
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