
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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És destacable la gran quantitat de públic assistent, especialment professors i professores
interessats a integrar el llegat de Valor en l’escola i l’institut, i la cobertura que han donat els
mitjans de comunicació a l’acte. Els assistents van destacar la satisfacció pel nivell de les xer-
rades i l’oportunitat de l’acte. [E. C.]

* * *

Celebració de l’Any Miquel Martí i Pol (1999). —El dia de Sant Josep de 1999, Miquel
Martí i Pol va repicar setanta anys i la societat catalana ho va repuntar amb tocs de festa major,
una celebració fins i tot insòlita si es té en compte que no som una cultura pròdiga en l’afalac
als vius i, en tot cas, més aviat acostumada a lamentar-se en les absoltes pels morts. La raó d’a-
questa celebració excepcional s’ha de rastrejar en direccions alternatives: d’una banda, en la ba-
rreja de «pietas», admiració, simpatia i solidaritat que desperta la condició d’home malalt de
Miquel Martí i Pol, i el braó amb que ha encarat els danys i limitacions de la malaltia; en segon
lloc, la popularitat de la seva poesia. L’escriptor de Roda de Ter ha estat capaç de construir una
poesia de pluja de tardor que ha calat fins al moll de l’os dels lectors. A banda dels setanta anys
d’una vida de poeta, n’ha passat cinquanta d’ençà de la publicació dels primers versos i a poc a
poc la seva obra ens ha anat xopant els voravius de l’ànima, se’ns ha fet familiar i amiga, s’ha
instal·lat al menjador de casa i sovint la retrobem il·luminant targetes i recordatoris diversos: quan
toca dir l’adéu definitiu a algú que ens ha estat proper, quan es festeja la joia plena de l’amor o
quan es viu la bondat de moments que paguen la pena de ser recordats. Una poesia, doncs, que
s’ha fet profundament popular i serveix de falca i suport per a la quotidianitat i la vida.

Dins de l’atrotinada cultura literària catalana, un tipus com Miquel Martí i Pol és un luxe
que cal amanyagar amb tendresa encara que només sigui perquè el seu nom arrodoneix un ter-
cet màgic de la poesia catalana d’ençà de les trobes d’Aribau —de l’oda La pàtria, de 1833:
el regal de tenir tres poetes com Verdaguer, Sagarra i el mateix Martí i Pol. Tres personalitats
diferents i complementàries, cadascuna a l’escaire del seu temps, però amb l’encert d’haver
trobat el to i la paraula justos per conjugar el fet d’esdevenir populars i tenir, al mateix temps,
el tremp d’escriptors de pit i volada. La seva grandesa consisteix, ni més ni menys, a haver
aconseguit que successives generacions de catalans hagin retrobat la dignitat de la llengua en
la seva obra: primer en el verb enèrgic i definitiu de Verdaguer, més tard en la música de llums
i colors de Josep M. de Sagarra, i ara en els versos de Miquel Martí i Pol.

El cartell de la festa. - La coincidència dels setanta anys biogràfics amb els cinquanta de
les primeres publicacions va esperonar la Univ. de Vic a convocar un col·loqui d’anàlisi i es-
tudi de la seva obra —Col·loqui Miquel Martí i Pol. Cinquanta anys de poesia 1948-1998—
emmarcant-la en el doble context de la poesia catalana i europea. La trobada es va celebrar a
Vic els dies 17 i 18 de març, i hi participaren, entre altres, Ricard Torrents, Joaquim Molas,
Pere Farrès, Llorenç Soldevila, Àlex Broch, Basilio Losada i Josep Murgades. La cloenda va
enllaçar, a Vic mateix, amb l’homenatge al poeta del conjunt de les universitats catalanes aple-
gades sota l’Institut Joan Lluís Vives.

Just el dia del setantè aniversari s’inaugurà l’exposició Miquel Martí i Pol, 70 anys a La
Fontana d’Or, seu de Centre Cultural de la Fundació Caixa de Girona que l’havia promoguda
i que restà oberta fins al 30 d’abril per a itinerar, tot seguit, a Vic, Andorra i Barcelona. Es-
tructurada en quatre àmbits, l’exposició recollia centenars de fotografies, una mostra exhaus-
tiva de la seva producció bibliogràfica, manuscrits, cartes, traduccions, edicions de bibliòfil i
una cinquantena de discos basats en els seus poemes. Per coordinar les dues peces mestres de
l’Any Miquel Martí i Pol (el col·loqui a la Univ. de Vic i l’exposició a la Fundació Caixa de
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