
els bons auguris manifestats ací i allà que s’atorguen al contacte interdisciplinari. Posem el cas
de la recerca sobre Josep Bosch de la Trinxeria des de la geografia que aportà Albert Testart o
el de Josep Comas i Adelina Herrera amb el despullament sistemàtic de documentació antiga,
de què es beneficia directament el coneixement del vocabulari patrimonial i per tant la lin-
güística històrica.

Aquesta trobada, acollida excel.lentment per la casa del Consell Comarcal de l’Alt Em-
pordà del carrer Nou de Figueres, tindrà continuïtat amb un segon col.loqui que es farà a Ban-
yuls de la Marenda el 3 i 4 de maig del 2005 amb l’emblema «L’Albera, terra de pas, de
memòries i d’identitats». [X. L.]

Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d’Andorra. — Any 2003: 1) Campa-
nya informativa adreçada als immigrants sobre els serveis culturals i socials que ofereixen les
administracions; 2) Publicació d’apunts per a dependents de comerç, per tal de facilitar la seva
comunicació amb els clients que se’ls adrecin en la llengua oficial; 3) Edició de pòsters temà-
tics: pa, pastes, peixos i mariscs; 4) Publicació i distribució de Les primeres paraules en ca-
talà, targetes destinades als turistes que visiten Andorra amb les paraules i expressions més
bàsiques, en sis idiomes (francès, portuguès, castellà, rus, alemany i anglès) i la traducció al
català; 5) Campanya per afavorir l’ús del català i les noves tecnologies entre els joves. Pre-
sentació el 24 d’octubre del Portal adreçat als joves jovesapiens.ad, amb 1.684 visites la pri-
mera setmana. El portal compta amb una quinzena de col.laboradors. Consta de 15 apartats i
80 pàgines. Conté informació esportiva, cultural, de viatges, estudis universitaris, xats, fò-
rums, diccionaris, etc.; 6) Nova edició actualitzada del catàleg de jocs i joguines Tria i juga;
7) S’ha redactat el reglament d’ús de la llengua oficial a les administracions públiques i en ac-
tes institucionals; 8) Organització de dues conferències: Francesc de Borja Moll i el recobra-
ment de la llengua catalana, a càrrec d’Aina Moll el 8 de maig; i Francesc de Borja Moll, una
vida prodigiosa, a càrrec de Josep Antoni Grimalt el 25 de novembre, en el marc de la col.la-
boració amb el Govern de les Illes Balears en els actes de celebració de l’Any Francesc de
Borja Moll. [N. del C. R.]

* * *

Josep Vallverdú, Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida. — El 16 de març
de 2004, al saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida, tingué lloc, amb motiu de la in-
vestidura com a doctor Honoris Causa de l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú i Aixalà, la tau-
la rodona Josep Vallverdú: mestre, escriptor, traductor amb la participació de Joan Veny, Mi-
quel Viladegut, Anna Cristina Mora, Manel Lladonosa i Ramon Sistac com a moderador. Els
participants en destacaren principalment les seues qualitats humanes, literàries i cíviques.

En aquest acte es regalà al públic assistent una edició de dibuixos de Josep Vallverdú so-
bre temes lingüístics, polítics i socials. Aquesta edició ha estat una iniciativa del Departament
de Filologia i Comunicació d’aqueixa universitat.

L’acte solemne d’investidura, que es féu conjuntament amb la del polític i jurista Jordi
Solé Tura, fou el dimecres dia 18 de març a l’Auditori Municipal Enric Granados de la ciutat
de Lleida, ple fins a vessar i amb la presència de la societat civil, el claustre acadèmic i auto-
ritats locals i nacionals. En el cas de Josep Vallverdú, la laudatio anà a càrrec de Miquel Pue-
yo, qui glossà tant la seua producció com a escriptor, traductor, assagista i mestre, com el pa-
per de Vallverdú en la recuperació de la identitat catalana desacomplexada, lingüística i
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política, del Ponent català. El novell doctor Honoris Causa pronuncià una lliçó sobre el paper
reservat a les llengües minoritzades en aquest tombant de segle, tot accentuant el perill de de-
saparició a què estan sotmeses, i llur procés de degradació, qualitatiu i quantitatiu. Finalment,
el rector Joan Viñas féu referència al silenci imposat com a conseqüència de la Guerra Civil
espanyola, silenci que tant Jordi Solé Tura com Josep Vallverdú, cadascú des del seu àmbit,
contribuïren a trencar. Com és habitual en aquests casos, l’acte es clogué amb la interpretació
del «Gaudeamus Igitur». [R.S.]

Homenatge de Lleida a Francesc de Borja Moll (Lleida, 28 i 29 de novembre de 2003).
— Amb ocasió de la commemoració l’any 2003 del centenari del naixement de l’insigne lin-
güista menorquí Francesc de Borja Moll, la delegació de Lleida d’Òmnium Cultural i el de-
partament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida convocaren els dies
28 i 29 de novembre de 2003 els actes en homenatge d’aqueixa ciutat a l’il.lustre filòleg. Els
organitzadors comptaren amb la participació entusiasta de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura, l’Institut Menorquí d’Estudis i el Vicerectorat d’activitats Culturals i Projecció
Universitària de la Universitat de Lleida; així com amb el patrocini de la Caixa d’Estalvis i
Pensions de Barcelona “la Caixa”.

El dia 28 al vespre i al Centre Social i Cultural de “la Caixa”, després de la presentació i
glossa del personatge a càrrec de les institucions convocants, Joaquín Gorrochategui i Antoni
Joan Pons pronunciaren sengles conferències sobre les antigues llengües pirenaiques i sobre la
personalitat compromesa de Francesc de Borja Moll. El dia 29 al matí hi hagué una sessió con-
junta intitulada “Radiografia del català per territoris”, amb la participació de Montserrat Pla-
nelles (Principat d’Andorra), Joan Peytaví (Catalunya del Nord), Òscar Bagur (Illes Balears),
Miquel Pueyo (Catalunya), Artur Quintana (la Franja) i Vicent Pitarch (País Valencià).

Cal destacar l’abundosa presència de públic en uns actes que tenien una significació tant
científica com cívica. [R.S.]

Última lliçó d’Eulàlia Duran. — El 3 de març de 2004 Eulàlia Duran va impartir la seva
última lliçó a la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona, on el 1977 va esdevenir
professora d’història i el 1989 catedràtica de literatura catalana moderna.

El tema de la seva última lliçó, els centres de difusió del Renaixement a l’àmbit català, és
especialment indicatiu dels interessos i del sistema de treball de Duran, que sovint posa en re-
lació història i cultura.

De fet, els escriptors del Renaixement van estrenar una nova tècnica que els permetia una
difusió insòlita a l’edat mitjana, la impremta, la gran revolució mediàtica de l’edat moderna.
Eulàlia Duran va considerar que la data d’implantació de la impremta a l’àmbit català, el 1474,
marcava l’inici de l’edat moderna i va resseguir la presència del català a la impremta. Les uni-
versitats, la cort reial, les corts nobiliàries i l’Església són les altres plataformes culturals que
Eulàlia Duran va resseguir en funció de la seva capacitat d’esdevenir corretja de transmissió
del nou cànon renaixentista. Figures com els professors Pere Badia i Rafael Mambla, editors
com Francesc Argilagues, impressors com Joan Mey, alts funcionaris com Miquel Mai, nobles
com els Centelles o els Requesens i prelats com Joan de Ribera i Antoni Agustí, vells coneguts
de Duran, van exemplificar aquest procés d’assimilació activa, o de recreació, de les idees re-
naixentistes.

Arran de la seva jubilació l’Editorial Tres i Quatre de València ha publicat el volum Es-
tudis sobre cultura catalana al Renaixement, que aplega vint-i-set treballs redactats entre
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