
de tot arreu: a la família, a la comunitat de monjos de Montserrat, a Mallorca, a moltes uni-
versitats, a l’IEC i a institucions molt diverses. També va posar l’accent en el fet que sempre
ha procurat ajudar tothom que se li ha posat al seu costat, però insistí que tot això no tenia cap
mèrit, que moltes coses les hauria pogut fer millor. Malgrat tot, confessà que acceptava, emo-
cionat, aquest gest, que li permetrà de continuar treballant per una cultura catalana en pro-
jecció de futur.

Les llarguíssimes ovacions al final d’aquest emotiu i merescut acte varen demostrar el
gran afecte que el públic assistent, tots amics i col.laboradors seus, sentim per l’homenatjat.

Enhorabona i moltes felicitats, Josep Massot, per aquest homenatge tan just i meritori!
[M. B. i C.]

Presentació de les obres de Francesc de B. Moll (9-11-2004). — El dia 9 de novembre
de 2004 va tenir lloc a l’Espai Mallorca l’acte de presentació del segon volum de les Obres
Completes de Francesc de Borja Moll, publicades per l’Editorial Moll. Hi intervingueren Ma-
ria Pilar Perea, professora de la Universitat de Barcelona i editora de l’Obra Completa, i
Germà Colón, catedràtic de la Universitat de Basilea, que en féu la presentació.

Aquest volum, prologat per Josep Massot, recull el conjunt d’escrits que Moll dedicà al
seu mentor, Antoni Maria Alcover. Tot el volum gira a l’entorn de la figura del canonge ma-
nacorí. Moll hi explica com es va fer el DCVB, com era l’empresa de l’Obra del Diccionari,
els entusiasmes que suscità i els entrebancs amb què tant Alcover com ell mateix van haver de
superar fins a dur a terme el diccionari.

El nucli del volum és Un home de combat (Mn. Alcover), la biografia que Moll dedicà a
la figura de mossèn Alcover l’any 1962, amb motiu del centenari del seu naixement, la qual és
un exemple d’equanimitat i d’elegància estilística, i també un testimoni d’agraïment vers el
seu mestre a qui dibuixa amb les qualitats positives de sinceritat, laboriositat, honradesa, pa-
triotisme i generositat, sense, però, amagar-ne els defectes d’agressivitat i de rustiquesa. Com-
plementa aquest treball la reproducció d’un altre llibre: Aspectes marginals d’un home de
combat (Mossèn Antoni M. Alcover). Ací es tracten les relacions que Mn. Alcover tingué amb
personalitats com Pompeu Fabra, Miquel Costa i Llobera, el bisbe Juli Carsalade de Perpinyà,
o bé la seva posició respecte al País Valencià, que el canonge va visitar sovint i amb el qual el
lligava l’amistat amb molts dels seus intel.lectuals. Són força interessants les cartes que s’hi
publiquen.

A continuació el llibre inclou un recull de 26 articles, tots més o menys lligats a la perso-
nalitat de Mn. Alcover, el qual hi és qualificat, amb raó, de «fundador de la filologia catala-
na». Alguns escrits apleguen els primers treballs de Moll, com ara el titulat “Filologia atrabi-
liària”; es tracta d’un text redactat el 1926, en què l’autor s’enfronta amb valentia a Antoni
Griera, llavors al cim de la seva influència i que havia atacat molt injustament Mn. Alcover en
una revista francesa, qualificant-lo d’incompetent. En un altre escrit Moll justifica el canvi de
nom de Diccionari català-valencià-balear, atès que en un començament havia de ser Diccio-
nari de la llengua catalana. Finalment, cal destacar l’article “Els dos diccionaris”, el qual, en
publicar-se, havia causat força enrenou entre la gent del ram. Moll hi defensava la catalanitat
d’algunes solucions valencianes o mallorquines que l’IEC no havia acceptades fins llavors en
el seu diccionari.

L’aplec dels escrits solts que tracten de la figura d’Alcover té importància perquè la ma-
joria es trobaven escampats en publicacions disperses. Maria Pilar Perea ha tingut cura d’as-
senyalar entre parèntesis quadrats alguns aclariments a les al.lusions i a certes referències que
podrien resultar fosques. Un benvingut índex de noms, també degut a l’editora, clou aquest lli-
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bre. Esperem que els propers volums de les Obres completes de Francesc de B. Moll no es fa-
ran esperar. La llengua i les lletres catalanes no hi poden més que guanyar. [G. C. i D.]

* * *

Homenatge a Caridad Martínez. — El dia 23 de febrer de 2005 se celebrà a l’Aula
Magna de la Universitat de Barcelona un acte d’homenatge a la professora Caridad Martínez
amb motiu de la presentació de la miscel.lània que s’ha publicat en honor seu. La professora
Martínez, especialista en literatura francesa del Renaixement i del Classicisme, es jubilà al fi-
nal del curs 2003-2004 (vegeu la nota publicada amb motiu de la seva darrera lliçó a la Uni-
versitat de Barcelona en aquesta revista; ER, XXVI (2004), p. 431-2) i el Departament de Fi-
lologia Romànica, a iniciativa dels professors Francisco Lafarga i Marta Segarra, organitzà la
publicació d’una miscel.lània d’homenatge (Renaissance et Classicisme. Homenatge a Cari-
dad Martínez. Barcelona: PPU, 2004). En el decurs de l’acte, presidit pel rector de la Univer-
sitat de Barcelona, Joan Tugores, i per la Degana de la Facultat de Filologia, Montserrat
Camps, intervingueren en primer lloc el professor Francisco Lafarga, cap del departament de
Filologia Romànica, que expressà l’agraïment a tots els qui havien fet possible la publicació
de la miscel.lània i la realització de l’acte i donà constància de les adhesions rebudes. Segui-
dament glossaren el perfil humà i científic de Caridad Martínez els professors Martí de Riquer,
que en una intervenció entranyable la recordà primer com a alumna i després com a col.lega i
evocà l’entusiasme i la diversió com a elements que havien format part dels treballs que ha-
vien fet en comú, i la professora de la UPF Montserrat Cots, que destacà la seva sagacitat i cu-
riositat intel.lectual. La professora Marta Segarra, coeditora del volum d’homenatge, en féu la
presentació explicant-ne la gènesi i l’opció de donar-li una coherència temàtica, cosa que
n’augmenta el valor científic però que perjudica una més àmplia participació de col.legues i
amics, i féu també el lliurament formal del volum a Caridad Martínez. En la seva intervenció,
Caridad Martínez expressà el seu agraïment, evocà el valor de la filologia i recordà mestres i
amics. Les intervencions institucionals anaren a càrrec de la Degana de la Facultat de Filolo-
gia i del Rector, que incidí en el caràcter exemplar de la tasca duta a terme per Caridad Martí-
nez a la Universitat. L’acte es clogué amb la intervenció del Coro Galego de la UB, que inter-
pretà tres peces vocals del segle XVI. Cal esmentar que també l’Anuari de Filologia de la
Facultat de Filologia de la UB s’ha sumat als homenatges a Caridad Martínez dedicant el vo-
lum de 2003 de la seva secció “G” de Filologia Romànica a publicar un recull d’una desena
d’articles de Caridad Martínez, publicats fora d’Espanya i que, per tant, eren de més difícil ac-
cés. Després de la presentació de l’editora de la secció de l’Anuari, Lídia Anoll, i de la de Ca-
ridad Martínez, els articles s’estructuren a l’entorn de tres blocs temàtics: «I. Los poetas lione-
ses», «II. Ronsard» i «III. Tragedia e historia». En aquest mateix volum (p. 516 i ss.) el lector
trobarà una recensió d’aquesta miscel.lània d’homenatge, de la qual és autora Esperanza Ber-
mejo. [M. R. B. i R.]

La Creu de Sant Jordi a Joan Solà (2005). — Entre els ciutadans que han estat guardo-
nats amb la Creu de Sant Jordi, instituïda per la Generalitat de Catalunya, corresponent a l’any
2005, figura el lingüista Joan Solà, catedràtic de la Universitat de Barcelona i membre de
l’Institut d’Estudis Catalans (dins la seva Secció Filològica) i que enguany és president de la
Comissió Organitzadora de l’Any Joan Coromines, creat per la Generalitat de Catalunya. [A.
M. B. i M.].
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