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novel·la Amb ulls americans examinant el tractament sarcàstic que l’escriptora aplica al món ac-
tual, i en concret a la realitat catalana, servint-se de la mirada falsament ingènua de l’americà
Georges Mc Gregor.

Tot seguit, va concloure l’acte el director general de Cultura del Govern de les Illes Balears,
qui clausurà oficialment les sessions del congrés.

Tot plegat, no resta més que manifestar la nostra satisfacció per l’èxit del programa «Escrip-
tor de l’Any», al qual van contribuir de manera notable l’aproximació directa al valor literari de
l’autora i la qualitat acadèmica de les interpretacions crítiques presentades al simposi. Aquests
treballs estan actualment en procés d’edició i apareixeran a finals de 2011 en forma de volum a les
Publicacions de l’Abadia de Montserrat, en una col·lecció acadèmica sota els auspicis de la Uni-
versitat de les Illes Balears.

Enguany aquesta lloable iniciativa de la Conselleria d’Ensenyament i Cultura del Govern de
les Illes Balears es perllongarà amb les celebracions entorn de l’obra del poeta menorquí Ponç
Pons, a qui desitgem un any d’èxits literaris com l’obtingut per la narradora Carme Riera.

Luisa Cotoner Cerdó
Universitat de Vic

Homenatge a Josep Maria de Casacuberta i Roger (1897 -1985) (Institut d’Estudis Ca-
talans, 25 de gener de 2011). — La Secció Filològica va organitzar un acte d’homenatge a Josep
M. de Casacuberta i Roger (1897-1985), que va ser director de l’antiga Oficina de Toponímia i
Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans i membre numerari de la Secció Filològica, amb mo-
tiu del vint-i-cinquè aniversari de la seva mort. Aquest acte es va portar a terme el dia 25 de gener
a la Sala Pere i Joan Coromines de l’IEC.

El president de la Secció Filològica, Isidor Marí, va presentar l’acte, en què van intervenir
Josep Moran, membre de la Secció Filològica i director de l’Oficina d’Onomàstica, i Josep Mas-
sot i Muntaner, membre de la Secció Històrico-Arqueològica.

A la presentació, Isidor Marí va iniciar la revisió de la tasca, no prou ben coneguda ni prou
ben reconeguda, de Josep Maria de Casacuberta i, després d’agrair a Jordi Mir la iniciativa de
realitzar aquest acte, va exposar les nombroses adhesions que s’hi havien rebut.

Seguidament Josep Moran va resseguir la biografia de Josep M. de Casacuberta, amb una aten-
ció molt especial a la seva sòlida formació científica i a la seva extensa tasca com a director de
l’Oficina de Toponímia i Onomàstica i, de manera més general, com a membre de l’IEC. Així, Josep
Moran va explicar de manera ben detallada la relació amb Joan Coromines, de qui Casacuberta va
ser mestre durant la direcció a l’Oficina de Toponímia i Onomàstica, un fet sovint també poc conegut
i que és el punt de partida de l’Onomasticon Cataloniae que després va portar a terme Coromines.

A la segona conferència, Josep Massot va continuar amb l’anàlisi de la biografia de Casacu-
berta més enllà de l’IEC, una visió que va permetre veure alguns aspectes poc coneguts, sobretot
de la seva joventut, com la seva gran activitat com a excursionista i activista cultural. Josep Mas-
sot, a més d’aquests aspectes, es va centrar sobretot en la feina de Casacuberta com a editor, amb
una tasca ingent, ja que va intervenir en molts llibres de manera significativa en els pròlegs i les
notes, sovint de manera anònima. Massot va recordar que la seva labor a l’editorial Barcino va
anar més enllà de l’edició de les obres concretes i va esdevenir un mestratge en aquest camp per a
les persones que hi van col·laborar.

Joan Anton Rabella
Institut d’Estudis Catalans
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