
ció i els problemes que afecten l’alguerès actual, en què potser va ser de doldre l’escassa as-
sistència de la societat civil algueresa als actes acadèmics. Una societat civil que, com a tot
arreu —i tal com va recordar el president de la SF en les seves paraules de cloenda—, serà la
que haurà de vetllar i exigir el compliment de la legislació vigent.

Les sessions acadèmiques es van veure complementades per una visita guiada a la ciutat i
per una excursió al nurag de la Palmavera i al Port del Comte, en una Alguer assolellada i en-
cara no envaïda per l’allau turística del ple de l’estiu. [A. B. i F.]

* * *

Josep Gulsoy, Doctor Honoris Causa per la Universitat de València (València, 24 de
febrer de 1999). —El 24 de febrer de 1999 va ser investit Doctor Honoris Causa per la Univ.
de València el professor Joseph Gulsoy, de la Univ. de Toronto El seu discurs d’investidura va
versar sobre l’obra del lexicògraf valencià Manuel Joaquim Sanelo. Nascut a Ordu (sector ar-
meni de Turquia), Gulsoy va cursar estudis superiors a Vancouver, Toronto i Chicago, on es
va doctorar sota la direcció de Coromines. És professor de la Univ. de Toronto des de 1955 (a
l’entretant adopta la nacionalitat canadenca), amb la condició de professor emèrit des de 1991,
amb la responsabilitat dels ensenyaments de lingüística portuguesa, castellana i catalana. És
molt valuosa la seva contribució al català, especialment en el terreny de la lingüística històri-
ca. Amb el pertret d’una sòlida formació en dialectologia, història de la llengua i lingüística
romànica, ha redactat amb el màxim rigor científic nombrosos articles del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua catalana i de l’Onomasticon Cataloniae, de J. Coro-
mines; ha fet avançar els estudis de gramàtica històrica amb contribucions innovadores; ha
editat textos tan interessants com el diccionari de Sanelo i, entre altres aportacions de mèrit, ha
sintetitzat i valorat l’evolució dels estudis de lingüística catalana fins l’actualitat. Ha estat pre-
sident de la NACS, ha rebut el Premi Catalonia 1988 de l’IEC i el Premi Internacional Ramon
Llull 1989; és membre corresponent de la SF de l’IEC i Doctor Honoris Causa per la Univ. de
Barcelona. ER felicita cordialment Josep Gulsoy per la nova i alta distinció que ha rebut de
part de l’Alma Mater valenciana. [J. V.]

Josep Massot, Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears (Palma,
18 de juny de 1999). —El 18 de juny de 1999 va ser investit Doctor Honoris Causa per la
Univ. de les Illes Balears Josep Massot i Muntaner (Palma de Mallorca, 1941). La seva lliçó
magistral va tractar de les relacions del cançoner popular de Catalunya amb les Balears. Lli-
cenciat en filologia romànica per la Univ. de Barcelona (1963), va ingressar com a benedictí a
l’Abadia de Montserrat i féu estudis de teologia, filosofia i llengua i cultura alemanyes, am-
pliant estudis a l’estranger i treballant en les biblioteques de Lovaina i Munic. La seva múlti-
ple i incansable activitat en el camp de la cultura coneix diverses facetes, com la de fundador
i impulsor de revistes (Studia Monastica, Randa, Llengua i Literatura, Serra d’Or ), la d’edi-
tor puntual i rigorós de nombrosos llibres apareguts en col·leccions que ell mateix dirigeix, la
de dinamitzador de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), que
aglutina i estimula els estudiosos de la catalanística d’arreu del món, la de presidir i dinamit-
zar societats científiques com la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de
l’IEC. La seva producció no pot ser més vària i frondosa. Són de consulta obligada, per la seva
solidesa i la novetat de les seves aportacions, els seus escrits sobre poesia popular i medieval
i sobre la història de l’Església catalana i, d’una manera especial, la vintena llarga de llibres
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