
D’altra banda, els mandataris de les mitres valencianes, especialment de l’arxidiòcesi de
València, procedien de fora, dins la política dels Àustries de control castellà de la superes-
tructura eclesiàstica. La tesi final d’aquesta recerca estableix que l’Església fou una impulso-
ra decisiva en l’aclimatació de l’espanyol, sobretot a través dels sermons, arreu de les terres
valencianes, un procés que es manifestà especialment actiu a mesura que progressava el segle
XVII. [J. A. A.].

II. J. R. Veny i Mesquida.- El 29 de juny de 2000, Joan Ramon Veny-Mesquida va llegir
la tesi doctoral sobre Diari 1918. N’era director Joaquim Molas. Aquest estudi fa primerament
un repàs general de l’època d’abans de la guerra centrat en tres punts: 1) la revisió de la suposa-
da «tensió» entre l’activitat periodística i la dedicació a la creació literària; 2) la reconstrucció de
les referències foixianes i alienes al Diari original i la funció que Foix podia assignar al seu Dia-
ri; i 3) el seguiment dels escrits teòrics que Foix va incorporar als diversos volums que publica-
ven textos del Diari. Segueix la recensió de tots els testimonis que s’han pogut localitzar dels tex-
tos del Diari, així com l’edició del Diari 1918 amb el text i els apartats de variants i de notes
acarats. Els apèndixs que clouen el volum recullen textos dietarístics relacionats amb el Diari
1918, versions versificades de proses i aquells escrits que Foix va incorporar en funció proemial
als llibres del Diari però que no van ser dins el volum del Diari 1918. [J. V.].

III. Mar Batlle i Gutiérrez.- El dia 16 d’octubre de 2000, Mar Batlle i Gutiérrez va lle-
gir la tesi doctoral Els verbs «haver» i «ésser» en la formació dels temps compostos de perfet
en català. El procés de substitució de l’auxiliar «ésser» i «haver» en la veu mitjana i la pas-
siva pronominal. N’era director Josep Moran i Ocerinjauregui. La tesi s’ocupa de l’anàlisi mor-
fosintàctica i semàntica de la solució del perfet català, del qual es fa un seguiment exhaustiu
des del llatí. El corpus que serveix de font abraça un conjunt de textos de registres diferents
que van del segle XIV fins al XVII.

El treball constitueix una teoria gramatical del verb des de la perspectiva metodològica de
la lingüística cognitiva. L’autora hi replanteja l’oposició triple de la veu verbal (activa, mitja-
na i passiva) i la competència entre ésser i haver per a l’auxiliaritat. Hi aborda la caracteritza-
ció dels verbs mitjans llatins, especialment els deponents i els mediopassius.

L’anàlisi històrica amb referències a l’indoeuropeu en general, al llatí, al grec i a totes les
llengües romàniques permet a la doctoranda de corregir determinades interpretacions de for-
mes compostes verbals en els diferents períodes del català, sobretot el medieval.

Destaca a la tesi el plantejament detallat dels diversos moments pels quals passa el feno-
men de la gramaticalització, que afecta a la fonètica, la morfologia, la sintaxi i òbviament la
semàntica, i que implica una reorganització del sistema i, doncs, una reanàlisi. [J. M. i C.]

* * *

Presentació de l’Obra completa de Jordi Rubió i Balaguer (Barcelona, 10 de març de
1999). —El dia 10 de març de 1999 se celebrà una sessió que serà difícil d’oblidar per als qui
hi assistiren: la presentació de l’Obra Completa de Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982). El Dr.
Rubió —així l’anomenàvem els seus deixebles— ja en vida fou un veritable símbol, tant abans
com després de la tràgica divisió de la història del nostre país que significà l’any 1939 (fi de
la Guerra Civil). En aquell abans, ho era, de primer, pel que aportava, amb el treball de recer-
ca i amb el mestratge, a la cultura catalana, i per la seva modèlica gestió institucional. Després
de 1939, ho fou pel seu treball silenciós, també de recerca i de mestratge privat, dut a terme en
el temps que li quedava lliure una vegada complertes les seves noves obligacions professio-
nals en una editorial que li obrí les portes. Sempre un símbol.
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Ara ens impressiona de veure els tretze volums que componen la seva obra. Tota ella re-
colza en una formació poc corrent, en una documentació de primera mà, en una interpretació
original, en una delicada finor de judici. Treball silenciós, dic. I afegeixo: i poc afortunat. Així,
la seva magnífica història de la literatura catalana havia aparegut trossejada en uns gruixuts
volums que recollien les literatures hispàniques en conjunt. Hi era escrita en castellà i no se
n’assabentà molta gent que seguia com podia els batecs de la cultura nostrada. Ara la història,
traduïda al català i presentada sistemàticament, forma part de l’obra completa. I hi va de tronc
amb els estudis sobre el lul·lisme, sobre el renaixement, sobre llibres i impressors, sobre la re-
naixença, sobre caires biogràfics i personals... Els volums són prologats per especialistes.
Anys després de la seva mort, Rubió fa un toc d’atenció als interessats per la cultura.

L’obra de Rubió, la seva vida i les circumstàncies que les envoltaren foren glossades, en
l’acte de presentació dels tretze volums d’aquella, pel P. Miquel Batllori i per Joaquim Molas.
També hi intervingueren Josep Massot i Muntaner, director de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, que n’ha estat l’editor, i Manuel Jorba, director de la Biblioteca de Catalunya i
digne successor del seu fundador i primer director. Arran de la presentació de la seva Obra
Completa, la Biblioteca exposà una mostra de les publicacions de Rubió i una selecció de do-
cuments i de fotografies dels moments més significatius de la seva vida professional.

Lloc idoni per a l’acte —potser l’únic lloc idoni— era la Biblioteca de Catalunya. La bi-
blioteca de l’IEC, fundada i dirigida per Rubió al si de l’Institut (i en una primera època esta-
blerta, com aquest, en un pis alt de l’actual Palau de la Generalitat de Catalunya, aleshores seu
de la Mancomunitat), anà creixent, no a la babalà, sinó sàviament conduïda pel seu director
fins a convertir-se en la institució més important del país en aquest terreny. En els primers
anys trenta fou instal·lada, d’una manera tècnicament exemplar, al noble edifici que havia es-
tat l’hospital de la Santa Creu. Encara hi és avui. Rubió hi abocà la seva perícia i el seu afec-
te, i tots dos hi eren ben manifestos. Com les altres institucions culturals del país, també la Bi-
blioteca de Catalunya feia creure en un avenir venturós. Tanmateix, estava escrit que la
bonança entrevista no duraria. El 26 de gener de 1939, dia de l’ocupació de Barcelona per
l’exèrcit de Franco, Rubió era a la porta de la seva Biblioteca per a lliurar-ne les claus a qui li
constés que n’havia d’ésser el nou director. Tenia 52 anys. Com he recordat, a partir d’ales-
hores, Rubió visqué al marge de les institucions.

Per això era un acte de justícia de fer la presentació de les seves obres, seixanta anys des-
prés, entre aquelles parets que l’hi havien vist com en disposava els espais, hi instal·lava lli-
bres, revistes i papers, i hi acomplia les tasques de la direcció. [A. M. B. i M.]

Presentació del llibre de J. N. Hillgarth, Ramon Llull i el naixement del lul·lisme
(Barcelona, 23 de febrer de 1999). —El Seminari de Cultura Catalana Medieval i Moderna,
que coordinen Lola Badia i Eulàlia Duran a la Univ. de Barcelona d’ençà de 1988, va acollir
el 23 de febrer de 1999 una sessió atípica, dedicada a glossar l’aparició de la versió catalana
d’un llibre escrit per un dels professors més prestigiosos que en un curs anterior l’havia hon-
rat amb la seva participació. La presentació de Ramon Llull i el naixement del lul·lisme de J. N.
Hillgarth (PAM, Barcelona, 1998) dintre de l’esmentat Seminari s’explica també perquè el cu-
rador de la versió catalana i els seus dos col·laboradors són membres del col·lectiu convocant.

A més de l’autor, a la mesa s’hi comptaven quatre altres oradors: Josep Massot i Munta-
ner, en qualitat de director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat; Albert Soler, l’a-
daptador català del text; Antoni Bonner, com a lul·lista usuari del llibre de Hillgarth, i, final-
ment, Lola Badia que combinava les mateixes atribucions de Bonner amb la de moderador.
Davant d’un públic selecte i força nodrit el responsable editorial i el curador van evocar les vi-
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