
dor que combinava l’eficiència amb una enorme cordialitat. Prestigi del qual dóna evident testi-
moni la Miscel.lània d’Homenatge a Antoni Vicens i Castanyer, apareguda el 2001.

Em plau remarcar de quina especial manera la vocació del meu bon amic va determinar i
influir la de la jove investigadora Dra. Carlota Vicens Pujol, que es va deixar seduir per l’hu-
manisme militant del seu pare, no solament conreant la poesia, sinó arribant a fer coincidir el
remarcable esforç de l’obtenció d’un doctorat en Filologia francesa i d’una plaça de professo-
ra titular de llengua i literatura franceses de la Universitat balear, amb la bella fita d’una ma-
ternitat que va proporcionar als seus pares la satisfacció de ser avis.

En tot cas, la pulcra i documentada edició de l’Altra Història de Mouchette, apareguda en
la mallorquiníssima biblioteca «Raixa» de Ca’n Moll, amb una pulcra traducció ben anotada
de Carlota Vicens Pujol i una clara introducció d’Antoni Vicens, o el seu pròleg al Saül d’An-
dré Gide (traduït per Carlota Vicens, Ed. Universitat de les Illes Balears, 1998), entre d’altres
treballs en premsa, ens brinden, sense anar més lluny, una prova d’aquesta admirable combi-
nació de doble paternitat material i espiritual, cada vegada menys freqüent i per això tan re-
marcable, que degué donar al meu estimat amic una alegria molt més intensa que no la meres-
cuda condecoració de «Chevalier des Palmes académiques», que li va concedir el president de
la República francesa!

En Toni, gran conversador, no era persona massa afectada d’escriure cartes. Una de les
que guard amb més afecte acompanyava el volumet de Cartes d’un mestre a un amic que el
benemèrit Joan Mascaró va dirigir al P. Joan F. March. Toni hi anotà, de manera tan breu com
colpidora, la frase següent: El llibre m’ha commogut i em dedic a fer-lo conèixer als amics.
Una abraçada. Resulta obvi que s’havia sentit del tot identificat amb els ideals d’aquell savi
mallorquí, mort a Cambridge, i que en el fons pretenia operar, amb el mínim d’esforç, un cu-
riós procés substitutori o d’absoluta assimilació d’aquella veu tan humana i per això tan prò-
xima, que li estalviava paraules inútils. Obrint ara a l’atzar aquell bell llibret-recordatori, hi he
trobat unes paraules que podrien servir d’epitafi a aquell home també savi i bo que fou Anto-
ni Vicens Castanyer. I em limitaré a copiar-les, ara i ací, operant el mateix joc intertextual i
sintètic que tant agradava al meu amic. Escrivia Mascaró, al.ludint al gran poema alcoverià que
els mallorquins hem convertit en símbol del nostre poble:

«Sap que la soca més s’enfila
com més endins pot arrelar»,

és una veritat gran, universal, que l’home gran s’arrela dins el seu idioma i cultura i poble, i s’en-
fila dins els valors universals, i fins i tot dins l’Infinit. Gràcies, sentit amic, de l’obra que has feta.

Albert HAUF I VALLS

Universitat de València
Institut d’Estudis Catalans

Membre d’Honor de l’Estudi General Lul.lià

JOSEP M. PUIG SALELLAS

(1924-2007)

Vaig conèixer Josep M. Puig Salellas quan era acabat d’arribar a Barcelona, l’any 1970,
per fer-se càrrec de la notaria que va mantenir fins la seva jubilació. Després he coincidit amb
ell de manera repetida en altres àmbits jurídics, però vull explicar ara com era en Puig en els
aspectes que jo conec millor, que són els relatius al dret civil català.
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En el moment en què va arribar a Barcelona, provinent de la seva notaria de Tarragona,
s’ajuntaven en l’àmbit jurídic dos fets importantíssims: el II Congrés Jurídic català i el Semi-
nari de la Càtedra Duran i Bas. Puig va contribuir en tots dos esdeveniments de manera entu-
siasta i amb tota l’autoritat que ja tenia i va seguir tenint fins poc abans de morir.

Puig va ser un important valedor del dret català, assistint com a expert en totes aquelles
reunions, jornades i seminaris que es convocaven en aquella època en àmbits universitaris i no
universitaris, seguint una tradició molt notarial, ja que no cal oblidar que la Compilació del dret
civil de 1960 va ser obra de rellevants notaris, Roca Sastre, Faus Esteve, Figa Faura, als quals
Puig Salellas va saber succeir. El recordo a les Jornades de Jaca, també als inicis del 70, dis-
cutint qüestions tan rellevants com el veïnatge civil i sostenint postures obertes front a les d’al-
tres prestigiosos juristes, com el mateix Lacruz. El recordo dient-me que s’havia de tenir en
compte que als llocs on rebem emigrants d’altres parts d’Espanya tenim un concepte molt di-
ferent dels que els envien, que volen que es mantingui el veïnatge civil d’origen malgrat la
manca de permanència i d’arrelament. Puig tenia certes coses molt clares i no es limitava al
coneixement del dret civil. En el seu currículum es pot comprovar aquest abast dels seus co-
neixements i de la seva activitat: membre de la Cambra Oficial del Comerç, Indústria i Nave-
gació de Barcelona, de la Caixa d’Estalvis i Pensions, acadèmic de les Acadèmies de Juris-
prudència i Legislació de Catalunya i la de Ciències Econòmiques i Financeres, membre de
l’Institut d’Estudis Catalans, historiador, capaç d’escriure una fascinant història de la seva fa-
mília, etc. Encara rep una formació plural, en el sentit més dinovesc, i l’aplica en la seva vida,
que el portarà a ser un gran senyor de Can Salellas i un gran senyor jurista.

Puig és conegut sobretot per la seva dedicació al Dret civil català, que el va portar a ser mem-
bre molt actiu del Seminari de la Càtedra Duran i Bas durant tots els anys 70 i a fer-se professor
de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, amb el catedràtic López Jacoiste. Però no
s’ha d’oblidar que també fou un gran especialista en Dret públic, sobretot en els aspectes au-
tonòmics, com es demostra en la seva darrera lliçó sobre Prat de la Riba per a l’IEC. Conseller
àulic de presidents i conseller efectiu en la Comissió Jurídica Assessora, on hi vaig coincidir en
els darrers vuit anys de la nostra pertinença a aquest organisme com a membres de la Comissió
permanent, ell deia que no sabia de dret públic, però les seves opinions no podien deixar de ser
escoltades; i quants cops no deia que els de dret privat, com érem ell i jo, teníem criteris per re-
soldre el que, algunes vegades, els especialistes de dret públic discutien sense posar-se d’acord...

Però l’activitat de Puig Salellas no es va limitar al dret. És sabut que un dels principals
problemes que té l’àmbit jurídic és el que fa referència a la utilització de la llengua catalana en
els documents tant judicials com notarials. Les campanyes relatives a l’ús del català tenen un
èxit més aviat limitat, per desgràcia. Puig va ser un dels iniciadors en l’ús del català en les es-
criptures públiques en la seva notaria i en el foment de la utilització de la llengua catalana en
aquest sector. Des de la seva posició com a Degà del Col.legi, passant pels assessoraments que
tot a llarg de la seva vida professional va haver de fer en organitzacions públiques i privades,
aquest foment va ser una de les fites de la seva carrera.

Però no vull acabar aquesta breu nota sense fer una referència personal. Jo li dec algunes
coses: per començar, el consell sobre el nom que jo havia d’usar en els meus treballs; ho re-
cordo perfectament. A Jaca em va insinuar que jo havia d’usar el nom d’Encarna Roca per-
què se’m conegués millor i jo ho vaig acceptar. Passant per la meva pertinença a la Comissió
permanent de la Jurídica Assessora o la presentació, juntament amb en Josep M. Vilaseca,
com a candidata a l’IEC. I no parlem de la seva etapa com a President del Consell social de la
Universitat de Barcelona, que va coincidir amb el rectorat d’en Josep M. Bricall, del qual jo
era Vicerectora i secretària general. Les discrepàncies amb un poder polític al qual ell era més
proper, que no van impedir que tingués sempre una actuació impecable en relació als interes-
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sos de la Universitat que ell representava, donant un exemple d’independència que demostra-
va la seva qualitat personal.

Puig passarà a la història d’aquest país com un notari avançat i implicat amb al mateix
país, que potser en algunes coses no l’ha tractat prou bé. Però això passa sempre.

Valgui aquest record afectuós i potser massa ràpid del que va ser la vida d’una persona ho-
nesta, independent i, sobretot, intel.ligent.

Encarna ROCA

Tribunal Suprem
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

MATILDE SALVADOR I SEGARRA

(1918-2007)

El dia 5 d’octubre de 2007 moria a València, a vuitanta-nou anys, Matilde Salvador i Se-
garra, mentre esperava amb la il.lusió pròpia d’una compositora novella la reestrena de la seva
òpera La filla del Rei Barbut, una reestrena que finalment va tenir lloc al Teatre Principal de
Castelló de la Plana, el dia 14 de desembre, precisament en homenatge a les Normes de Cas-
telló i a la mateixa compositora.

Matilde Salvador havia nascut a Castelló de la Plana l’any 1918, en una família de llarga
tradició artística i musical, de pare violinista i mare pintora. Als vuit anys inicià els estudis mu-
sicals i als divuit va oferir el seu primer concert a la ciutat de València, així com li foren pre-
miades Tres cançons valencianes. El 1943 va maridar-se amb Vicent Asencio, el seu profes-
sor al Conservatori de Música de València, i aquest mateix any estrenà La filla del Rei Barbut,
una òpera bufa en tres actes, que constitueix un retaule de titelles a través del qual l’autor del
llibret, Manuel Segarra Ribés, narra els orígens mítics de la ciutat de Castelló, amb una voca-
ció clara de popularitzar la llegenda local de Tombatossals, que acabava de novel.lar Josep
Pascual i Tirado. Així com en el llibret havien col.laborat Bernat Artola –en la redacció del
text– i Lluís Sales Boli –autor de les il.lustracions–, l’orquestració de la partitura va ser obra
del professor Asencio, el marit de la compositora, el qual també li orquestraria Vinatea.

Van haver de transcórrer trenta-un anys perquè Matilde Salvador estrenés la seva segona
òpera, Vinatea, amb llibre del seu amic Xavier Casp, un esdeveniment que va produir-se al Li-
ceu de Barcelona, el 1974. El protagonista de l’acció dramàtica és el cavaller medieval Gui-
llem de Vinatea, investit de la condició de mite de la resistència foral valenciana als intents
feudalitzants.

Totes dues òperes, La filla del Rei Barbut i Vinatea, juntament amb el Betlem de la Pigà,
integren la tríada magistral de l’obra musical salvadoriana. Mitjançant aquests tres títols in-
signes, als quals bé podem atribuir la categoria d’obres clàssiques de la música valenciana
contemporània, Matilde Salvador ha fet, a més, una contribució incomparable a la fixació de
la mitologia castellonenca.

En efecte, El Betlem de la Pigà és un retaule nadalenc, en dos actes, muntat amb escenes
costumistes i tradicions locals castellonenques i bastit damunt la reconstrucció del betlem –o
pessebre– local que havia fet ben popular, al raval del Codony, Quiqueta «la Pigà». El text és
original del poeta castellonenc Miquel Peris i Segarra. L’obra fou estrenada al Teatre Princi-
pal de Castelló de la Plana, l’any 1980, i la seva representació ha esdevingut gairebé un es-
pectacle constant dins el calendari nadalenc de la capital de la Plana.
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