
va de l’Atles Lingüístic del Domini Català (n’acabava d’aparèixer el primer volum) i a la pre-
gunta sobre la publicació de la resta de l’obra, Joan Veny respongué serenament: «Seran nou
volums i cada any en sortirà un». Ho deia amb la simplicitat i amb la confiança de qui se sent
lliure de traves de qualsevol mena i només està atent a la feina que li omple la vida. Jo, que
probablement vaig ésser qui li donà, fa més de cinquanta anys, la primera lliçó universitària
en el camp de la història lingüística, vaig assistir, emocionat, agraït i admirat, a la seva darre-
ra lliçó a la Facultat de Filologia barcelonina. Aquesta fou professada el dia 24 de maig de
2002. Ultra els inscrits al curs de doctorat que així finia, l’acompanyaven nombrosos com-
panys, amics i deixebles que palesaven la consideració professional i la simpatia humana que
a la Facultat tothom reconeix a Joan Veny. Tampoc no hi mancaven la muller Estrella ni al-
tres familiars seus, que podrien explicar-nos fins a quin punt la perícia i l’afecte es fonen en
el nostre amic. La lliçó versà sobre ictionímia balear i fou el millor exemple que jo podria ad-
duir d’aquest maridatge entre la solvència científica i el doll d’humanitat que traspua Joan
Veny. Aquest, especialitzat, temps ha, en el delicat camp de la ictionímia (en el qual han cuidat
naufragar il.lustres mestres de la romanística), explicà, de manera ensems erudita i clara, l’in-
tricat teixit on es combinen tota mena de fils: l’obligat fons originari llatí (base de qualsevol
llengua romànica), el fons grec (no menys obligat, per la filiació mediterrània dels mots, altra-
ment canalitzats a través del llatí), les aportacions genovesa i occitana, la singular intervenció
del lèxic castellà, els dos vessants arcaïtzant i renovador, fins a culminar amb l’expansió dels
ictiònims catalans cap a les llengües veïnes. Tots els assistents ens hi sentíem com el peix a
l’aigua. Una lliçó inoblidable, que a tots ens fa esperar que, malgrat el títol de la nota, no serà
«la darrera». [A. M. B. i M.].

Homenatge a Modest Prats.—El dia 29 de maig va celebrar-se a la Universitat de Gi-
rona un emotiu acte acadèmic d’homenatge al professor Modest Prats i Domingo, amb motiu
de la seva jubilació. En aquell acte Modest Prats va pronunciar la seva darrera classe magis-
tral i se li va lliurar, entre altres regals, una miscel.lània d’homenatge elaborada per tot d’an-
tics companys de docència de la Facultat de Lletres de Girona o de l’antic Estudi de Lletres del
Col.legi Universitari gironí. L’acte va servir, a més, per inaugurar solemnement la nova Sala
de Graus de la Facultat ubicada a la capella gòtica de Sant Miquel, antiga sala capitular del
convent de Sant Domènec de Girona, on té la seu aquesta Facultat. La capella, que ha estat res-
taurada recentment, no va poder encabir la nombrosíssima concurrència —amb abundant re-
presentació de la cultura, la societat i l’Església gironines—, que va envair també el claustre
gòtic annex.

L’homenatge a Modest Prats, presidit pel Dr. Joan Nogué, Degà de Lletres, i pel Dr. Jo-
sep M. Nolla, Vicerector de la Universitat, va ser conduït per la professora Mariàngela Vila-
llonga que, a banda de formar part dels curadors de la miscel.lània, va fer-ne la laudatio ini-
cial. La lliçó magistral, amb el títol de La Paraula i les paraules, pretenia, resseguint alguns
passatges bíblics amb clares implicacions de caràcter lingüístic, conciliar la doble condició
de capellà i de filòleg que ha marcat, al llarg de tota la seva vida, els interessos intel.lectuals de
l’homenatjat. El seu discurs s’estructurava en tres apartats. En el primer, «Sobre l’origen del
llenguatge, o ¿en quina llengua parlaven Adam i Eva al Paradís terrenal?» reflexionava sobre
la universalitat de la preocupació per l’origen de les llengües, i sobre com aquesta preocupa-
ció ha condicionat des dels inicis les diferents disciplines lingüístiques. Amb diversos exem-
ples catalans i forasters de tots els temps, mossèn Modest exposava que aquesta interrogació
no ha deixat mai de ser present entre els pensadors de diversos camps científics, i que fins en
la més estricta actualitat, a rel dels últims descobriments genètics o psicolingüístics, el debat
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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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