
nostra tradició sociolingüística en el context mundial. En tots dos punts les aportacions desa-
complexades i un pèl provocadores d’Albert Branchadell van animar un debat intens i ple de
matisos. [M. A. P. C.]

El Dr. Joan Veny i Clar nomenat fill il.lustre de Campos. — Dia 7 de gener tingué lloc
en el convent de Campos la cerimònia de nomenament de fill il.lustre d’aquesta vila en la per-
sona de Joan Veny, company de la SF de l’IEC, mestre i amic coral de qui tants n’admiram
tant la seva saviesa com la bonhomia. A l’arribada al poble hi havia ambient de festa major, el
somriure als llavis dels assistents, el poble estava d’enhorabona. Les autoritats i acompanyants
amb les seves millors gales, cares conegudes de l’administració local, el batle de Campos, An-
dreu Prohens, el conseller d’Educació i Cultura del Govern Balear, Francesc Fiol, la regidora
de Cultura de Campos, Magdalena Rigo, alts càrrecs del Consell Insular de Mallorca, Guillem
Ginard, Joan Mas i un llarg etcètera. Gent de tota classe i condició i de tot color polític. L’au-
tor del miracle de l’acord unànime, nemine discrepante, és el nostre personatge, de posat sen-
zill, tímid, educat, gentil uomo de la nostra llengua i de la cultura. L’home que coneix millor
les nostres parles des de Salses a Guardamar, de Fraga a Maó i l’home que pot presumir d’u-
na legió de deixebles, que l’admiren i l’estimen. El ple municipal havia aprovat la proposta per
unanimitat el passat 28 de novembre.

L’acte, multitudinari, emotiu, solemne, tingué lloc al convent de la vila. Allà, entre retau-
les barrocs i aromes levítics, tot un poble retia homenatge a un home que havia fet fortuna
cultural i humanística més enllà del mar. Havia nascut a Campos, l’agost de 1932, en plena
II República. Un foc interior de talent de saviesa el dugué a estudiar filosofia i lletres a Barce-
lona i després amplià estudis a Lovaina i a Poitiers. Un llunyà 1956 es doctorà en filologia
romànica amb una tesi sobre els paral.lelismes lèxics en els dialectes catalans. La seva llarga
activitat docent començà com a professor de francès a un institut de Lleida i seguí després en-
senyant fins a la seva jubilació en la Universitat de Barcelona, alma mater de tants de mallor-
quins que hi hem descobert no solament coneixements acadèmics diversos sinó els nostres
senyals d’identitat més pregons.

En Joan Veny anava acompanyat de la seva dona, n’Estrella, els seus fills i néts. L’acte bé
s’ho valia. Res no hi ha, potser, més difícil, que ser profeta en terra pròpia i l’homenatjat reei-
xí en l’empresa i hi obtingué medalla olímpica. El discurs de Mn. Gabriel Reus, amic perso-
nal de l’homenatjat, estigué brufat d’anècdotes des de quan «en Joan nasqué estudiant» fins a
d’altres detalls de la seva vida al poble i, més tard, a la Universitat. En les paraules, emocio-
nades, justes, de Mn. Reus hi glatia el sa orgull de l’admiració, i sobretot l’estimació, pròpia
de la fidelitat i de l’amistat coral. Després parlà Joan Martí, president de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans. Dienda ajustada, solemne, ben conscient de la transcendència
de l’acte que s’esqueia, amb voluntat eloqüent de mostrar i demostrar que els mèrits de l’ho-
menatjat no abastaven solament l’àmbit local sinó tot el país i això s’havia fet possible perquè
en Joan Veny havia estat un mestre excel.lent, «en el sentit més ample, com a científic i com a
humanista». És per aquest motiu, pel seu treball continuat, que ens les havíem amb el «dia-
lectòleg més important de la llengua catalana, un campaner universal». Martí remarcà, en
suma, els mèrits acadèmics del doctor Veny, una vintena de llibres, més de 300 articles i, so-
bretot, la seva gran obra, l’Atlas Lingüístic del Domini Català, junt amb d’altres col.labora-
dors. Acte seguit es procedí a descobrir el retrat de Joan Veny, obra del pintor local Miquel
Aguiló. A partir d’ara la seva imatge figurarà al costat dels altres fills il.lustres de la vila.

Els mots d’agraïment de l’homenatjat anaren encaminats a explicar els seus inicis d’in-
quietud cultural, al costat dels papers antics i a l’empara de converses amb gent major del país,
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«gent senzilla, gent del camp, autèntics catedràtics de la llengua». Tot això conformà una ver-
tadera passió pels mots, dels nostres mots, que l’ha acompanyat tota la vida. Joan Veny no
oblidà l’esment de Francesc de B. Moll i la seva obra, mestre de tots els balears aprenents de
la llengua pròpia. I afegí també una útil paràbola entorn als diferents usos o registres de la llen-
gua, «amb dues cares, la parlada i l’escrita, que es complementen i conviuen, una és la roba
dels dies feners i l’altra la roba dels diumenges». El discurs acabà amb la professió de fe cam-
panera i l’agraïment incondicional a la seva companya de sempre, n’Estrella. L’acte conclo-
gué amb unes paraules del batle de Campos i del Conseller d’Educació i Cultura. Finalment
els assistents ens desplaçàrem al Casal de Can Pere Ignasi, esplèndidament restaurat, on po-
guérem contemplar l’exposició dedicada a la vida i l’obra de Joan Veny. Que sigui en hora
bona, amic i mestre estimat. [J. Mi.]

Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans (24 d’abril de 2006). — Els premis
de l’IEC són un estímul per a la recerca científica, l’alta cultura i la promoció de la llengua ca-
talana. En un acte solemne, celebrat el 24 d’abril, es va procedir al llirament dels correspo-
nents a l’any 2006. Entre els que afecten temes humanístics, cal assenyalar el premi Prat de la
Riba concedit al senyor Joan Julià i Muné pel llibre Fonètica aplicada catalana. Dels fona-
ments a les aplicacions de les ciències fonètiques, que omple un buit en el tema abordat; el
premi Manuel Milà i Fontanals d’Història Literària. atorgat a la senyora Mireia Campabadal i
Bertran, pel treball La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l’in-
terès per la història, la llengua i la literatura catalanes, especialment per l’aportació al co-
neixement de la literatura a la Barcelona setcentista; i el Premi Pompeu Fabra de Gramàtica a
la senyora Neus Nogué Serrano per l’estudi Dixi de persona i marcs participatius en català,
una tesi doctoral que aborda amb competència el fenomen de la dixi, que gravita entre la sin-
taxi i la pragmàtica. També es van atorgar les borses d’estudi Generalitat de Catalunya, des-
tinades a investigadors estrangers; entre les de tema filològic, destaquem el projecte d’Ivan
Parisi (Itàlia), La identitat del comanador Escrivà, poeta valencià de la primera meitat del
segle XV, i el de Dora Bakucz (Hongria), pel projecte Personatges femenins grecs en el teatre
català de la postguerra, amb atenció especial a Antígona i Una altra Fedra, si us plau de Sal-
vador Espriu. [J. V.]

Paraula donada. Homenatge a Joaquim Mallafrè. — L’Aula Magna de la Facultat de
Lletres de la Universitat Rovira i Virgili va acollir el 24 de maig de 2006 els actes d’homenat-
ge al professor Joaquim Mallafrè amb motiu de la seua jubilació.

La jornada, organitzada pel Departament de Filologia Catalana, va constar de dues parts.
En la primera, concebuda com una aproximació coral als diversos àmbits de treball del Dr.
Mallafrè, hi van intervenir Ferran Madico (Centre d’Arts Escèniques de Reus), Séan Golden
(Universitat Autònoma de Barcelona), Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili) i Carles
Miralles (Institut d’Estudis Catalans). En la segona, es va presentar un volum miscel.lani, Pa-
raula donada. Homenatge a Joaquim Mallafrè, que conté un conjunt de treballs elaborats per
a l’ocasió pels seus companys de departament. A continuació l’homenatjat va impartir una
lliçó magistral titulada Memòria de traducció: literalitat i equivalències. I l’acte es va cloure
amb un recital de textos de l’autor a càrrec de la rapsoda Dolors Joanpere.

Tot plegat va conformar un acte de reconeixement sincer a la passió docent i a l’excel.lèn-
cia investigadora de l’autor de la traducció al català de l’Ulisses de James Joyce. [M. A. P. C]
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