
és ben viu. En el segon apartat, «De Babel a Pentecosta», el recurs a aquest dos episodis bí-
blics, aparentment contradictoris, li permetia il.lustrar com ha estat possible, en qualsevol mo-
ment de la història cultural occidental, subordinar la percepció de la diversitat lingüística i de
la particularitat idiomàtica d’un territori o d’una comunitat a determinats interessos polítics,
econòmics o culturals. En el tercer apartat, i a manera de conclusió, afirmava en definitiva que
«Res no és innocent en el món de les llengües». Amb la referència d’un parell d’episodis bí-
blics menys coneguts, com ara el de l’enfrontament de Jeftè i els galaadites amb els efraïmi-
tes, en què es condiciona l’extermini dels enemics fugitius a la capacitat de pronunciar un de-
terminat fonema palatal, o el de la identificació de l’apòstol Pere pel seu accent galileu, que
dóna peu a una de les cèlebres negacions, reclamava la clarividència necessària en els filòlegs
i els lingüistes per no deixar-se endur per les inèrcies aparentment «naturals» que regeixen el
devenir de les llengües, i per denunciar quan cal l’ús partidari que poden fer-ne els qui osten-
ten el poder —«ningú com nosaltres ha de tenir ben clar, diguin el que diguin, que la paraula
dominant és la que imposa el poder dominant».

El professor Modest Prats va acabar la seva intervenció demanant excuses al centenar
d’exalumnes per les possibles mancances, i agraïnt els estímuls i l’amistat dels deixebles i els
companys professors. Va voler fer una referència explícita i emotiva a Josep M. Nadal, co-
autor amb ell dels primers volums de la Història de la llengua catalana—durant la lliçó ja
havia citat diversos treballs dels companys del grup d’història de la llengua de Girona, deno-
tant complicitat i recolzament a la seva feina— i va acomiadar-se amb una nova alusió bíbli-
ca, a l’inici de l’evangeli de Sant Joan, a propòsit de la qual concloïa que la ciència filològi-
ca —l’estudi de les paraules—, havia estat per a ell una manera eficaç per acostar-se a La
Paraula Fundacional.

La miscel.lània d’homenatge, que ocupa dos gruixuts volums de la revista Estudi General
que publica la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona, ha estat editada a cura d’Albert
Rossich, Mariàngela Vilallonga i David Prats, i recull una cinquantena d’estudis, a més d’un
parell d’articles de caràcter biogràfic i una bibliografia de l’homenatjat que s’acosta a l’exhaus-
tivitat. En el primer tom es recullen (523 p.) els treballs sobre Art, Filosofia, Història, Filolo-
gia espanyola, Filologia llatina i Filologia italiana, i el segon tom (567 p.) és dedicat íntegra-
ment als treballs sobre Llengua i Literatura catalanes. [F. F.]

Recepció pública de Josep Massot i Muntaner a la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona (6 de juny de 2002).—El P. Josep Massot, monjo de Montserrat i membre de
la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, fou rebut com a membre
numerari de l’Acadèmia de Bones Lletres. El seu discurs d’ingrés versà sobre «Els viatges
folklòrics de Marià Aguiló», i la contestació i benvinguda anaren a càrrec de l’acadèmic Joa-
quim Molas. Massot ha extret, de múltiples fonts, informacions precioses sobre els laboriosos
desplaçaments de Marià Aguiló per les terres de llengua catalana a la cerca de cançons, ro-
manços, comptines i dites populars, reportant-ne les incidències materials, els «rals» amb què
retribuïa els seus informants i altres detalls d’interès. [A. M. B. i M]

Reconeixement d’Honor i Gratitud a Antony Bonner i Joan Veny.—Fa uns anys el
Consell de Mallorca va decidir instituir el 12 de setembre com a festa de la «Diada de Mallor-
ca», en commemoració del jurament per part del nostre Jaume II de la «Carta de Franquesa»,
agafat com a símbol de l’inici de la sobirania mallorquina. A més d’organitzar diverses mani-
festacions lúdiques i culturals en aquesta jornada i en les precedents immediates, el Consell va
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triar aquesta data per atorgar uns reconeixements institucionals a personalitats mallorquines
que, al seu parer, en siguin mereixedores.

L’any 2001 les dues personalitats triades per a ser honorades amb aquest reconeixement
varen ser el Sr. Joan Veny Clar, de Campos, dialectòleg, catedràtic de la Universitat de Barce-
lona i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i el Sr. Anthony Bonner,
de Nova York, resident a Mallorca des de 1954, naturalista (fundador del Grup d’Ornitologia
Balear), músic, medievalista i, sobretot, lul.lista de prestigi reconegut internacionalment. L’ac-
te públic del reconeixement s’havia de fer el 12 de setembre de 2001, però totes les celebracions
varen ser suspeses perquè la presidència del Consell considerà que no era adequat fer-les a cau-
sa de l’atemptat contra les torres bessones de Nova York, de manera que es deixà per a l’any se-
güent, el 2002. I així va ser que, efectivament, el 12 de setembre de 2002, davant un públic
nombrós aplegat al pati de la Misericòrdia de Palma, la Presidenta de Mallorca, Maria Antònia
Munar, va lliurar la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca a cada un dels dos home-
natjats, en un acte en què també varen ser reconeguts els mèrits d’altres dues persones, corres-
ponents a l’any corrent: l’esportista palmesà dedicat a la pesca submarina, Josep Amengual i
Domingo, i «Madò Buades», pagesa de la Pobla i cantadora de cançons populars del camp.

Els acords del Consell Insular de Mallorca per a l’atorgament de les medalles als Srs. Joan
Veny i Anthony Bonner s’hi refereixen, respectivament i literalment, en els termes següents:
«Atorgar la Medalla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca, en la categoria d’Or, al Sr. Joan
Veny i Clar, en reconeixement al seu treball constant i incansable en l’estudi de la llengua ca-
talana i de les seves varietats dialectals; un treball marcat especialment per l’estudi i la defen-
sa de les particularitats pròpies dels parlars de Mallorca, convertint-se així en el millor ambai-
xador lingüístic dels mallorquins i de les mallorquines a l’actualitat, i en un dels grans
estudiosos de la història de la dialectologia catalana que més ha sabut palesar la riquesa que
suposa la diversitat dins la unitat de la llengua» i «Atorgar la Medalla d’Honor i Gratitud de
l’illa de Mallorca, en la categoria d’Or, al Sr. Anthony Bonner, en senyal d’agraïment de la so-
cietat mallorquina a la seva esforçada trajectòria en el món cultural i mediambiental, sempre
sabent canalitzar la tasca diària individual i l’interès públic de la seva obra envers l’illa de Ma-
llorca passant a ser un referent imprescindible en el camp del Lul.lisme i l’ecologia».

En nom de tots els homenatjats, els de 2001 i els de 2002, el Sr. Joan Veny va fer un petit
discurs d’agraïment al Consell pel reconeixement de què havien estat objecte. De tal discurs
crec que val la pena remarcar les paraules següents: «davant de les estadístiques que auguren
un futur agònic per al català de Mallorca, hem de fer vots perquè institucions i ciutadans tre-
ballem tots per la defensa i difusió de la llengua pròpia, columna vertebral de la nostra identi-
tat com a poble; que el seu major coneixement vagi a la par amb la seva implantació en el tei-
xit social de les Illes.

... a tots quatre guardonats ens uneix un denominador comú, l’amor al nostre país, a la
nostra cultura, a la nostra llengua.»

Ens sembla plenament satisfactori que qualcú, en aquest cas una institució oficial de go-
vern, hagi volgut reconèixer els mèrits de dues persones dedicades a la cultura en el sentit més
restringit, a la cultura de la recerca, i no precisament de la recerca del profit material, sinó dels
valors intel.lectuals i dels senyals identitaris d’un poble. També ens sembla, però, que en el cas
del raonament dels mèrits de Joan Veny hi sobrava la referència, ridículament repetitiva en les
manifestacions dels polítics mallorquins, a «la defensa de les particularitats pròpies dels par-
lars de Mallorca». En Joan Veny, d’una sensatesa extraordinària i un sentit comú ben assentat,
no defensa especialment «les particularitats pròpies dels parlars de Mallorca»: defensa totes
les particularitats de tots els parlars catalans i sobretot defensa la llengua catalana en conjunt
com a particularitat de tot un poble en perill d’extinció.
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Bé, a pesar d’aquest petit retret, i de la meva disconformitat amb l’absurd lingüístic que
representa l’expressió «el millor ambaixador lingüístic dels mallorquins i de les mallorqui-
nes», que ara també s’ha posat tan demagògicament de moda, crec que hem de manifestar
l’entusiasme de tota la comunitat científica i cívica catalana per l’honor que el Consell de Ma-
llorca ha fet a aquestes dues personalitats. [J. C.]

Premi Nacional de Cultura de 2002.—Dins els premis nacionals de cultura, que atorga
la Generalitat de Catalunya, el premi corresponent al patrimoni cultural de l’any 2002 ha estat
atorgat a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans per la publicació del primer vo-
lum de l’Atles lingüístic del domini català, considerat «una obra modèlica en el camp de la
dialectologia romànica», que és dirigida per J. Veny i L. Pons. El guardó fou lliurat en un acte
solemne celebrat al Teatre Nacional de Catalunya pel president de la Generalitat, Sr. Jordi Pu-
jol, al president de la SF, Joan A. Argenter i al director del projecte Joan Veny, el dia 15 de
setembre de 2002. [J. Mo.]

Concessió de la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona (11 de novembre de
2002).—Joaquim Molas, membre de la Secció Històrico-Arqueologica de l’IEC, rebé, de
mans de l’alcalde de la ciutat Joan Clos, la Medalla d’Or al mèrit cultural que la institució ator-
ga cada any a personalitats rellevants en aquest terreny. L’acte tingué lloc el dia 11 de no-
vembre de 2002, al Saló de Cent de l’Ajuntament. Carles Miralles féu la glossa de l’homenat-
jat. En la mateixa sessió fou també distingit amb idèntic guardó l’historiador Josep Fontana, la
presentació del qual anà a càrrec de Jordi Nadal. Enhorabona a ambdós. [A. M. B. i M.]

* * *

18 Col.loqui Germano-Català / 18. Deutscher Katalanistentag (Munic, del 7 al 10
d’octubre de 2001).—Organitzat per l’Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanis-
tenverband), l’acte va tenir lloc a la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic (Baviera / Ale-
manya). Uns 50 estudiosos de 8 països d’Europa i de les Amèriques van participar en les dues
seccions, l’una, d’orientació literària, dedicada al tema «Varietat del mite» i l’altra, de lin-
güística, sobre «Perífrasis verbals en les llengües romàniques». El col.loqui es va organitzar en
el marc d’un congrés més ampli de romanística, el 27è Congrés Alemany d’Estudis Romànics
(27. Deutscher Romanistentag), convocat per l’Associació Alemanya de Romanistes (Deuts-
cher Romanistenverband) i que va incloure una vintena de seccions més.

A causa d’aquesta cooperació entre les associacions de filologia romànica i de catalanís-
tica, les seccions organitzades dins del Col.loqui Germano-Català van tenir, per primera vega-
da, una orientació temàtica més estreta i, al mateix temps, una obertura més enllà del català
cap a les altres llengües romàniques, amb una focalització molt evident cap als idiomes ibero-
romànics. La secció de literatura «Varietat del mite: la recepció de la mitologia clàssica en les
literatures iberoromàniques entre l’Edat mitjana i la Modernitat», organitzada per Sebastian
Neumeister i Roger Friedlein (ambdós de Berlín), va comptar amb dues conferències plenàries
i 12 ponències que van tractar de les àrees temàtiques següents: la història dels motius i per-
sonatges de la mitologia clàssica en la literatura catalana i en les literatures iberoromàniques
en general, incloent-hi la història de la tradició i recepció d’aquests motius trets del món mi-
tològic antic en les èpoques medieval i modernes; la interacció entre els motius mitològics
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