
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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