
a Manacor com també la inclusió, dins el web de l’Ajuntament de Manacor, d’una pàgina de-
dicada a Alcover.

D’altra banda, els estatuts d’aquesta fundació, que en delimiten la finalitat, les funcions,
la constitució i l’àmbit d’actuació, es van aprovar de manera definitiva l’any 2002, i fou en
aquell moment que es disparà el tret de sortida per activar l’acompliment dels objectius més
immediats que la Fundació s’havia proposat; a grans trets, l’aplec, la conservació de tot el lle-
gat Alcover i la seva instal.lació en una sala-museu, i en paral.lel la promoció de l’aprofitament
científic d’aquests materials, la publicació d’obres del canonge o de treballs que hi estan rela-
cionats, la institució de premis literaris o d’investigació i de beques d’estudi o de recerca, la
creació d’un Institut d’Estudis de Manacor i la difusió a través dels mitjans de comunicació
dels objectius i de les tasques de la Fundació.

Acomplir aquests objectius requereix, no cal dir-ho, mitjans econòmics i un equip de per-
sones motivades a tirar endavant la Fundació, malgrat les possibles dificultats que puguin sor-
gir. Pel que fa als membres que la componen, la Fundació està formada, en primer lloc, per una
junta rectora, integrada pel president, càrrec que exerceix el batlle de Manacor, i uns vocals,
els quals actuen com a representants de diferents estaments de caràcter insular o local i també
de les famílies Alcover i Moll; en segon lloc, per un consell assessor, un òrgan consultiu, for-
mat per dotze membres de diferents punts del Països Catalans que estan vinculats per lligams
científics, literaris o artístics amb l’obra d’Alcover; i, en tercer lloc, per una comissió executi-
va, que aprova les activitats que la Junta estableix.

El panorama que proposa la Fundació Alcover no pot ser més engrescador i ambiciós. Al
marge de la gestió interna, els resultats derivats de l’organització i de la promoció d’activitats,
emmarcades en el llegat material d’Alcover a Manacor, han de tenir una difusió immediata en
forma d’actes i de publicacions que donin a conèixer el llegat científic i intel.lectual d’Alcover
a tots els habitants de les Balears, estables i temporals, la qual cosa, de retruc, ha de tenir re-
percussió en la resta dels territoris de parla catalana i fins i tot en aquells indrets amb els quals
Alcover va establir contactes a través de les eixides a l’estranger. Aquests propòsits culturals
i científics tan importants han de reeixir malgrat els contratemps esporàdics i no s’haurien al-
terar a causa dels canvis de coloracions polítiques i d’enteses que, amb el temps, pot experi-
mentar l’Ajuntament de Manacor. [M. P. P.]

Primer acte de la nova Fundació Germà Colón. —La Fundació Germà Colón, institu-
ció vinculada a la donació de la biblioteca particular del professor Colón a la Universitat Jau-
me I de Castelló de la Plana, ha organitzat la seua primera activitat durant la primera setmana
de juliol de 2002. I aquesta ha estat fidel a l’objectiu prioritari de la institució, que és promo-
cionar tot allò relacionat amb la Filologia Romànica i dirigit a incentivar el coneixement i la
recerca d’aquesta en els seus diferents àmbits, com també promoure actes acadèmics que de-
senvolupen aquesta finalitat. Efectivament, el curs d’estiu Dels manuscrits a la impremta,
amb un total d’onze intervencions, ha estudiat el procés que va del manuscrit medieval als pri-
mers temps de la impremta i les conseqüències de tota mena (culturals, socials, lingüístiques,
literàries, etc.) que se’n derivaren, en el marc geogràfic europeu i fonamentalment peninsular.

La disposició dels continguts dels tres dies del curs ha obeït a criteris cronològics i temà-
tics molt clars. Després de la presentació del prof. Colón, que exemplificà en Erasme i en la
paremiologia la gran difusió que tingueren determinats escrits impresos, les sessions del pri-
mer dia es dedicaren a mostrar el procés d’escriptura i de publicació abans de la impremta. El
prof. Francisco Gimeno, de la Universitat de València, dibuixà un panorama de tot el procés
de producció d’escriptura del manuscrit, des de les causes que motivaren la fixació escrita fins
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a la feina concreta del copista o de l’autor (en el cas dels manuscrits d’autor), sense oblidar la
reproducció també manuscrita i la circulació posterior del producte. La prof. Mandingorra, es-
pecialista en cultura escrita, concretà la seua intervenció demostrant com les notícies de qual-
sevol tema quotidià escrits per «culturalitzats» es sotmeten a regles i esquemes apresos durant
l’aprenentatge; això es veu perfectament a través de dietaris. L’última intervenció del dia
aportà una agradable novetat: el Dr. Eugenio Díaz Manteca volgué ensenyar en el mateix Ar-
xiu històric de la Diputació de Castelló, del qual és director, diferents tipus de manuscrits i de
lletres, caplletres, filigranes, miniatures, etc., així com el procés de relligat i d’enquadernació,
amb una demostració pràctica; una breu visita a l’interior de l’arxiu clogué el primer dia.

El segon dia es dedicà gairebé monogràficament al tractament de la difusió manuscrita i
impresa de la literatura. El prof. Albert Soler, de la Universitat de Barcelona, parlà de Ramon
Llull i les innovacions en els modes de producció, difusió i recepció del saber, destacant so-
bretot l’excepció que representen Arnau de Vilanova i Ramon Llull, per ser laics, intel.lec-
tuals i amb un projecte molt definit, la qual cosa perfila la seua producció escrita i alhora la
difusió. La Dra. Maria Mercè López Casas, de la Universitat de Santiago de Compostela,
avançà dades sobre la seua recerca actual, destinada a esbrinar la difusió real de March al se-
gle XVI , en manuscrits i edicions, en la llengua original i en castellà. Per la seua part, el prof.
Vicenç Beltran, de la Universitat de Barcelona, parlà de l’ordenació dels continguts en els
Cançoners, amb exemples concrets que mostren la complexitat del tema i la importància a
l’hora d’atribucions, relacions entre autors, gustos literaris, etc. L’última sessió del dia, a càr-
rec de la professora Beatrice Schmid, de la Universitat de Basilea, permeté comprovar com
els autors de les primeres edicions impreses no s’estigueren de realitzar canvis lingüístics,
per les més diverses raons, fonamentalment d’adequació lingüística i sociològica als destina-
taris reals.

El tercer i darrer dia estigué dedicat a comprovar en quina mesura hi hagué impacte cultu-
ral en la primeríssima impremta. Les conclusions semblen mostrar una certa continuïtat de
temàtiques i fins i tot de disposicions espacials. En efecte, la professora Carmen Codoñer, de
la Universitat de Salamanca, en la seua intervenció destacà la inicial paradoxa que presenta el
fet que la disposició dels comentaris als clàssics segueix tenint el mateix espai a l’imprès que
al manuscrit. El Dr. Albert Hauf demostrà el valor de la impremta com a continuació del perí-
ode anterior, la qual cosa és perfectament visible en les edicions d’autors castellans i catalans
del XIV -XV; a més a més mostrà com els materials de la impremta molt sovint es feien servir per
a edicions de temàtica molt diferent. La cloenda del curs tingué com a protagonista el prof. Pe-
dro Cátedra, de la Universitat de Salamanca, que incidí en aquests aspectes i mostrà casos con-
crets, especialment de literatura castellana.

Les paraules finals del curs d’estiu, del professor Germà Colón, foren un recordatori de
les tasques de la Fundació i de la voluntat de continuar amb diverses activitats ja programades.
[T. M. R]

La North American Catalan Society(NACS).—La tradició dels estudis catalans a l’Amè-
rica del Nord, als Estats Units i al Canadà, es remunta a la primera meitat del segle vint i con-
cretament a l’any 1927 quan la professora Josephine De Boer (1886-1972) realitzà un viatge a
Mallorca, la qual experiència li desvetllà un gran interès per la literatura i la cultura catalanes.
D’ençà de llavors, De Boer protagonitzà un veritable apostolat de la cultura catalana a les ter-
res nord-americanes, sobretot mitjançant nombroses conferències seves i la introducció oficial
d’una sessió Catalano-Provençal en el congrés anual organitzat per la Modern Language As-
sociation of America (MLA).
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