
sentar sis comunicacions científiques davant el públic congregat a la Casa de la Generalitat a
Perpinyà gràcies a l’hospitalitat del seu delegat, el Dr. Enric Pujol, que és coautor de la Histò-
ria de l’Institut d’Estudis Catalans.

Les comunicacions tenien en comú l’objectiu d’informar de la marxa dels programes de
la Secció relacionats amb la Catalunya Nord i també presentar estudis preparats expressament
per a l’ocasió.

La Dra. Eulàlia Duran presentà un informe complet sobre l’estat del Corpus Textual de la Ca-
talunya del Nord, que és un inventari d’impresos rossellonesos del segle XVI al XIX. Properament
la informació recollida s’anirà publicant al web de l’IEC. També es referí a un altre programa, el
Repertori de Manuscrits Catalans (1474-1620), que inventaria els manuscrits existents a les biblio-
teques barcelonines (4 volums, un de doble, publicats). Posteriorment (2006) ha aparegut el pri-
mer volum de la nova sèrie (1620-1714) sobre els manuscrits de la Biblioteca de Catalunya.

El Dr. Xavier Barral parlà de les relacions de Puig i Cadafalch amb la Catalunya Nord,
arran d’un treball derivat de la recopilació de textos esparsos d’aquest historiador de l’art i ar-
queòleg, que ha publicat recentment a l’Institut. L’arqueologia monumental romànica de la
Catalunya Nord estudiada per Puig i Cadafalch fou el nucli d’aquesta comunicació.

El Dr. Anscari Manuel Mundó informà de la documentació de la Catalunya del Nord an-
terior a l’any 1000 i del corresponent volum de la Catalunya Carolíngia en preparació amb la
documentació dels comtats de Rosselló, Conflent, Vallespir i Fenollet. La informatització de
tota la documentació aplegada pel senyor Pere Ponsich que lliurà entre 1998 i 1999 als senyors
Anscari Manuel Mundó i Antoni Pladevall, és la base del diplomatari inicialment format per
502 documents, als quals se n’han afegit 148 més gràcies al treball del senyor Ramon Ordeig.
El resultat final és un diplomatari amb 650 documents d’interès notable. L’informe del Dr.
Mundó, a més d’indicar les diverses procedències dels textos, anuncià que s’està elaborant
l’estudi introductori per a la propera edició d’aquest volum.

La Dra. Eva Serra parlà de la representació de la Catalunya del Nord a les institucions polí-
tiques catalanes els segles XVI i XVII, abans de l’annexió amb França. Recordà els càrrecs de la Di-
putació del General ocupats per personalitats procedents de les vegueries de la Catalunya Nord,
tot recordant l’anacronisme de denominar comtats aquests territoris quan ja no ho eren. Una re-
lació provisional de persones insaculades completa aquesta anàlisi de la base electoral per braços.

El Pare Josep Massot i Muntaner parlà dels erudits rossellonesos relacionats amb l’Insti-
tut d’Estudis Catalans amb una semblança completa dels membres corresponents i numeraris
d’aquesta procedència des de la fundació de l’Institut fins a l’actualitat, emprant sobretot do-
cumentació de l’arxiu de l’IEC.

Finalment el Dr. Francesc Fontbona oferí unes notes sobre les relacions artístiques Cata-
lunya del Nord-Catalunya del Sud en el segles XIX i XX. Tot i que les relacions han estat menys
intenses del que haurien pogut ser per causa de la frontera, els contactes no s’han limitat als
exilis i han estat rellevants, com ara les influències d’Arístides Maillol i l’Escola de Ceret.

La participació d’un públic prou nombrós d’estudiosos i el ressò obtingut en els mitjans
de comunicació van justificar la celebració d’aquesta sessió en el seu moment. La Secció
Històrico-Arqueològica de l’IEC va publicar els textos d’aquestes comunicacions en un opus-
cle de 56 planes, que dóna testimoni de la voluntat de l’Institut d’abastar en la seva tasca la
cultura de la globalitat dels països de parla catalana. [A. Ba.]

II Jornada Filològica organitzada per l’Associació d’Amics del Professor Antoni M.
Badia i Margarit (octubre de 2005). — Organitzada per l’Associació d’Amics del Professor
Antoni M. Badia i Margarit, la Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans va acollir

CRÒNICA528



el 20 d’octubre de 2005 la II Jornada Filològica en honor a l’admirat científic i acadèmic bar-
celoní. Si la primera jornada es va ocupar de la metodologia dialectològica (Els mètodes en
dialectologia: continuïtat o alternativa?), la que ens disposem a ressenyar va tenir com a títol
genèric Cap a on va la sociolingüística?

El programa d’intervencions va constar de tres conferències i una taula redona. La prime-
ra ponència, com no podia ser d’una altra manera, va anar càrrec de l’homenatjat. Així, sota el
títol de Sociolingüística homogènia i comportaments idiomàtics varis, el Dr. Badia i Margarit
ens va delectar amb unes reflexions ben travades que prenien suport en la seva implicació
epistemològica en el devenir de la sociolingüística domèstica. No en va el conferenciant ha es-
tat un dels impulsors més tenaços dels estudis sociolingüístics a casa nostra.

Com és sabut, l’obra d’A. M. Badia i Margarit està impregnada d’una visió de la llengua
que supera l’estricta anàlisi de l’estructura gramatical i s’endinsa en la consideració de les
variables sociopragmàtiques que la condicionen. En una etapa d’establiment paradigmàtic
—encara no resolta—, la mirada social de la llengua de l’eminent professor ha proporcionat
a la sociolingüística «ortodoxa» tot un seguit d’anàlisis d’una vàlua extraordinària. Deixeu-me
esmentar per a l’ocasió un parell d’aportacions que, tot i les crítiques que solen suscitar els
treballs innovadors en el moment de ser presentats, mereixen un lloc rellevant des d’una pers-
pectiva històrica. Un seria La llengua dels barcelonins. Resultats d’una enquesta sociològi-
co-lingüística. Vol. 1: L’enquesta. La llengua i els seus condicionaments, 1 (Barcelona: Edi-
cions 62, 1969), el primer gran treball demolingüístic de què disposem; i l’altre és la
Gramàtica de la llengua catalana: descriptiva, normativa, diatòpica, diastràtica (Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1994), un assaig ingent de fixació de la diversitat lingüística en els
seus diversos vèrtexs.

La segona intervenció, Reptes de la sociolingüística: una perspectiva catalana, va anar a
càrrec de Francesc Vallverdú, vicepresident de la Secció Filològica de l’IEC. Aquest reputat
sociolingüista va posar damunt la taula l’itinerari d’aportacions que els sociolingüistes cata-
lans han fet a la sociolingüística general i la recepció, de vegades problemàtica, d’algunes for-
mulacions sociolingüístiques en la tradició catalana.

Va cloure la sessió matinal la conferència de Georg Kremnitz, professor de la Universitat
de Viena, titulada Català, valencià, balear: respostes científiques a qüestions polítiques. Refle-
xions sobre la unitat i la diversitat de l’espai lingüístic català. Amb aquest títol tan explícit, el
prestigiós romanista posava el dit a la nafra d’un tema de vital importància per a la supervivèn-
cia de la nostra comunitat sociolingüística. La principal aportació del seu plantejament prenia
suport en el concepte de ‘comunitat de comunicació’. Així, la constatació d’una comunicació
molt deficitària entre els grans territoris de la llengua catalana és a la base una estandarditza-
ció escapçada, amb una presència de trets geogràfics massa elevada per una comunicació su-
pradialectal òptima. D’altra banda, la dinàmica política individuadora és des de fa temps el
més gran obstacle per al funcionament sinèrgic de tota la comunitat. El model català, segons
Kremnitz, no pot fer ulls clucs als particularismes territorials, però, alhora, ha de tendir a co-
hesionar els usuaris des d’una diversitat comunicativament assumible.

La jornada va finalitzar amb la taula redona Cap a on va la sociolingüística catalana?, co-
ordinada pel professor de la Universitat d’Alacant Brauli Montoya. Hi van participar Emili
Boix, professor de la Universitat de Barcelona, Albert Branchadell, professor de la Universi-
tat Autònoma de Barcelona, i Ernest Querol, responsable del ja desaparegut Institut de Socio-
lingüística Catalana.

Dels temes que van ser abordats pels intervinents, segons la meua opinió n’hi va haver un
parell d’especialment destacats. L’un va ser el caràcter institucional i combatiu que se sol atri-
buir a la sociolingüística catalana. L’altre va pivotar a l’entorn de la (migrada) influència de la
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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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