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per Carles III a Itàlia; els dubtes del bisbe d’Oriola Francisco Javier Irastorza Loinaz davant
de la Cruzada franquista; els records de la Barcelona de començament del segle XX i el sentiment de Batllori «més català que no barceloní»; la figura de Felip Mateu i Llopis, historiador
valencià i catedràtic de la Universitat de Barcelona; els orígens de la Universitat de Lleida, la
primera universitat de Catalunya i de tota la Corona d’Aragó hispànica; la relació de Gerbert
d’Orlhac, el futur Silvestre II, amb la ciència hel.lenicoaràbiga; la relació de Batllori amb Pompeu Fabra i amb les normes fabrianes; aspectes del lul.lisme a Itàlia; les relacions del cardenal
Francesc Vidal i Barraquer amb Pius XI; i la curiosa història de la Universitat de Vic des de la
seva plena constitució per Felip V el 1702 fins a la supressió quinze anys després, el 1717, pel
mateix monarca borbònic. En aquest discurs Batllori agraí també la creu Pro Ecclesia et Pontifice que li lliurà l’actual cardenal arxiver i bibliotecari de la Vaticana en nom del Sant Pare i
arran d’aquesta concessió evocà la figura d’un altre cardenal arxiver i bibliotecari del Vaticà,
Giovanni Mercati, de qui remarcà el seu rigor intel.lectual i la seva humilitat, revelà que Mercati havia sol.licitat que Batllori s’incorporés a la Vaticana i atribuí a la providència que aquell
desig no es concretés. Intelligenti pauca.
En la segona part de l’acte d’homenatge, organitzat per l’Institut d’Estudis Borgians que
presideix Eliseu Climent, el professor Miquel Navarro, de la Facultat de Teologia de València, va glossar els estudis borgians de Batllori i va presentar en societat el primer volum del
Diplomatari Borja, un magne projecte ideat ja fa moltes dècades per Miquel Batllori i Lluís
Cerveró (1902-1983) i que finalment ha començat a materialitzar-se gràcies a l’impuls editorial d’Eliseu Climent, editor també de l’Obra completa de Batllori, i el treball de l’equip que
coordina el propi Navarro. El primer volum recull la documentació borgiana de l’Arxiu del
Regne de València entre 1299 i 1429, any de la promoció d’Alfons de Borja, el futur Calixt III,
al bisbat de València. Els resultats del projecte, que haurà d’arribar fins al segle XVI i abastar
també els fons del Vaticà, Bolonya, Florència, Milà, Mòdena, Ferrara, Roma, Nàpols, Simancas i Barcelona, inicialment es calcula que podrien publicar-se en 50 volums tan voluminosos
com el primer (623 pàgines en format foli), tot i que fàcilment ultrapassaran aquests càlculs.
L’acte acadèmic va comptar amb un esplèndid acompanyament musical, en tres moviments: una selecció de música de l’època d’Alexandre VI interpretada per la Capella de Ministrers de València, que dirigeix Carles Magraner; una selecció del Misteri d’Elx, interpretat
per la Capella del Misteri que dirigeix José Antonio Román; i, sobretot, cal remarcar la interpretació del Cant de la coronació d’Alexandre VI, una partitura restaurada per la professora
Carmen Gómez, de la Universitat Autònoma de Barcelona, expressament per a l’acte i que esperem que pugui ser enregistrada ben aviat, perquè només havia estat interpretada en la coronació d’Alexandre VI, a Roma el 26 d’agost de 1492, i en aquesta nova estrena a Santa Maria
del Mar, pel grup Victoria Musicae que dirigeix Josep R. Gil Tàrrega, arran de la imposició,
no d’una corona, però sí d’onze birrets doctorals a l’insigne historiador català. [J. So.]
Darrera lliçó de Joan Veny (24 de maig de 2002). —L’inexorable pas del temps també
ha dut Joan Veny a traspassar la barrera amb la qual l’administració separa, de moment, el ple
exercici de l’ensenyament universitari i una activitat docent més restringida. Al.ludeixo a la
situació que a casa nostra és designada per un mot enigmàtic, que si etimològicament té un
significat festiu i jocós, pràcticament suggereix acabament i melangia. Vull dir, és clar, la «jubilació». Per fortuna, l’administració no pot immiscir-se en l’altre vessant de la seva professió: la recerca, no menys estimada i conreada pel nostre amic. Així, si se li van tancant les portes de la docència, se li eixamplen les del treball personal, del qual tant podem esperar. Un
parell de dies abans del que estic recordant en aquesta nota, en una conversa amb qui li parla-
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va de l’Atles Lingüístic del Domini Català (n’acabava d’aparèixer el primer volum) i a la pregunta sobre la publicació de la resta de l’obra, Joan Veny respongué serenament: «Seran nou
volums i cada any en sortirà un». Ho deia amb la simplicitat i amb la confiança de qui se sent
lliure de traves de qualsevol mena i només està atent a la feina que li omple la vida. Jo, que
probablement vaig ésser qui li donà, fa més de cinquanta anys, la primera lliçó universitària
en el camp de la història lingüística, vaig assistir, emocionat, agraït i admirat, a la seva darrera lliçó a la Facultat de Filologia barcelonina. Aquesta fou professada el dia 24 de maig de
2002. Ultra els inscrits al curs de doctorat que així finia, l’acompanyaven nombrosos companys, amics i deixebles que palesaven la consideració professional i la simpatia humana que
a la Facultat tothom reconeix a Joan Veny. Tampoc no hi mancaven la muller Estrella ni altres familiars seus, que podrien explicar-nos fins a quin punt la perícia i l’afecte es fonen en
el nostre amic. La lliçó versà sobre ictionímia balear i fou el millor exemple que jo podria adduir d’aquest maridatge entre la solvència científica i el doll d’humanitat que traspua Joan
Veny. Aquest, especialitzat, temps ha, en el delicat camp de la ictionímia (en el qual han cuidat
naufragar il.lustres mestres de la romanística), explicà, de manera ensems erudita i clara, l’intricat teixit on es combinen tota mena de fils: l’obligat fons originari llatí (base de qualsevol
llengua romànica), el fons grec (no menys obligat, per la filiació mediterrània dels mots, altrament canalitzats a través del llatí), les aportacions genovesa i occitana, la singular intervenció
del lèxic castellà, els dos vessants arcaïtzant i renovador, fins a culminar amb l’expansió dels
ictiònims catalans cap a les llengües veïnes. Tots els assistents ens hi sentíem com el peix a
l’aigua. Una lliçó inoblidable, que a tots ens fa esperar que, malgrat el títol de la nota, no serà
«la darrera». [A. M. B. i M.].
Homenatge a Modest Prats. —El dia 29 de maig va celebrar-se a la Universitat de Girona un emotiu acte acadèmic d’homenatge al professor Modest Prats i Domingo, amb motiu
de la seva jubilació. En aquell acte Modest Prats va pronunciar la seva darrera classe magistral i se li va lliurar, entre altres regals, una miscel.lània d’homenatge elaborada per tot d’antics companys de docència de la Facultat de Lletres de Girona o de l’antic Estudi de Lletres del
Col.legi Universitari gironí. L’acte va servir, a més, per inaugurar solemnement la nova Sala
de Graus de la Facultat ubicada a la capella gòtica de Sant Miquel, antiga sala capitular del
convent de Sant Domènec de Girona, on té la seu aquesta Facultat. La capella, que ha estat restaurada recentment, no va poder encabir la nombrosíssima concurrència —amb abundant representació de la cultura, la societat i l’Església gironines—, que va envair també el claustre
gòtic annex.
L’homenatge a Modest Prats, presidit pel Dr. Joan Nogué, Degà de Lletres, i pel Dr. Josep M. Nolla, Vicerector de la Universitat, va ser conduït per la professora Mariàngela Vilallonga que, a banda de formar part dels curadors de la miscel.lània, va fer-ne la laudatio inicial. La lliçó magistral, amb el títol de La Paraula i les paraules, pretenia, resseguint alguns
passatges bíblics amb clares implicacions de caràcter lingüístic, conciliar la doble condició
de capellà i de filòleg que ha marcat, al llarg de tota la seva vida, els interessos intel.lectuals de
l’homenatjat. El seu discurs s’estructurava en tres apartats. En el primer, «Sobre l’origen del
llenguatge, o ¿en quina llengua parlaven Adam i Eva al Paradís terrenal?» reflexionava sobre
la universalitat de la preocupació per l’origen de les llengües, i sobre com aquesta preocupació ha condicionat des dels inicis les diferents disciplines lingüístiques. Amb diversos exemples catalans i forasters de tots els temps, mossèn Modest exposava que aquesta interrogació
no ha deixat mai de ser present entre els pensadors de diversos camps científics, i que fins en
la més estricta actualitat, a rel dels últims descobriments genètics o psicolingüístics, el debat

