
Sessió necrològica en record de Ramon Aramon i Serra (Barcelona, 2001).—El 17 de
juliol de 2000 va morir a Barcelona, a l’edat de 92 anys, Ramon Aramon i Serra, membre de
la Secció Filològica i durant molts d’anys secretari general de l’Institut d’Estudis Catalans
(vegeu ER, XXIII, 433-435). El 30 d’octubre del mateix any, l’Institut va dedicar-li una ses-
sió en record seu. Hi intervingueren el President de l’Institut, Manuel Castellet, que va parlar
de la seva relació personal amb el finat; Joan Argenter, president de la Secció Filològica, que
va glossar les facetes de filòleg, acadèmic i secretari general; Giuseppe Tavani, membre cor-
responent de la Secció Filològica, va analitzar la seva aportació als estudis filològics catalans
i la seva evolució en la metodologia de l’edició crítica de textos medievals, de la bedieriana a
la postlachmaniana; Josep Massot, membre de la Secció Històrico-Arqueològica, va traçar una
història detallada de la relació d’Aramon amb l’Institut i el seu paper en el redreçament d’a-
quest; finalment, Carles Miralles, actual secretari general, va fer una evocació personal del
filòleg traspassat i del que el seu esforç i fidelitat al país van significar en la continuïtat de
l’Institut, trencat per la guerra de 1936. L’acte, celebrat a la sala Prat de la Riba, amb as-
sistència dels familiars del senyor Aramon i d’un públic nombrós, va resultar especialment
emotiu. L’Institut ha publicat els parlaments dels participants en l’acte. [J.V.]

Recordant Josep Roca-Pons.—Com és sabut, Josep Roca-Pons, membre de la Secció
Filològica de l’IEC, ens deixà el 28 d’agost de 2000 (cfr. la necrologia que Philip D. Rasico li
dedicà als ER,XXIII (2001), p. 435-439). Tanmateix el seu record no s’esmorteeix, com ho
proven, entre d’altres, dos actes dels quals volem deixar constància ací. - 1) El Grup d’Estudis
Sitgetans inclogué, en les activitats commemoratives del seu vint-i-cinquè aniversari, un “Ho-
menatge pòstum al Dr. Josep Roca-Pons”, el qual tingué lloc a l’Espai Cultural Pere Stämpfli
de la blanca Subur (on s’establiren ell i la seva esposa en retornar dels Estats Units), el dia 3
de març de 2001. Hi sentírem les següents intervencions: Maria Lluïsa Marsal: “La personali-
tat humana de J. Roca-Pons”, Ventura Sella: “El patriotisme de J. Roca-Pons”, Vinyet Panye-
lla: “J. Roca-Pons, el filòleg” i August Bover: “J. Roca-Pons, la consolidadció de la catalanís-
tica nord-americana”. Tota la sessió traspuà la solidesa de la seva obra i la humanitat del seu
capteniment. - 2) Per la seva banda, la Secció Filològica de l’IEC també organitzà una sessió
en memòria de qui fou il.lustre membre seu. Aquest acte, que fou assumit per tot l’IEC i, per
tant, convocat i presidit pel seu President Manuel Castellet i pel de la Secció Filològica Joan
A. Argenter, tingué lloc el dia 17 de maig de 2001. Hi prengueren la paraula Joan Argenter,
Philip D. Rasico, membre corresponent de l’Institut als Estats Units, i August Bover, President
de la Societat Catalana de Llengua i Literatura (del mateix IEC). Sense títols específics per a
les intervencions anunciades, tots tres dissertants glossaren, en sengles interpretacions perso-
nals, l’obra científica i docent de Roca-Pons, en general i sobretot a Nord-Amèrica. Dita així,
la notícia té la fredor d’una dada històrica. Però, com molt bé es desprenia dels parlaments que
ressonaven a la sala Prat de la Riba de l’IEC, Josep Roca sempre posà en les seves activitats
un pregon accent humà que captivava i seduïa, i que convertia el mestratge en una forja d’a-
mistat que res, ni la mort, no ha esvaït. I ho corrobora el testimoni de la seva muller, sòlid pun-
tal i fidel col.laboradora de Roca, i el dels seus nombrosos deixebles, escampats a banda i ban-
da de l’Atlàntic, però units al conjur del record del mestre. Clogué l’acte el president Castellet,
amb uns mots en clara sintonia amb el clima creat en el decurs de la sessió. [A. M. B. i M.]

Pere Bohigas, centenari.—L’any 2001 ha complert cent anys Pere Bohigas i Balaguer,
nat a Vilafranca del Penedès el 20 de febrer de 1901, bibliòleg i filòleg. Pere Bohigas ha exer-
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cit el seu mestratge a l’antiga Escola de Bibliotecàries i ha esmerçat la seva perícia professio-
nal com a curador de manuscrits de la Biblioteca Nacional de Catalunya —fundada per l’Ins-
titut d’Estudis Catalans el 1914— durant un període en què aquesta no podia exhibir cap dels
seus signes d’identitat en la seva denominació. D’altra banda, Pere Bohigas és membre emè-
rit de l’IEC, on ingressà com a numerari el 1942, i en presidí la secció Filològica (1962-1989).
Aquest és el motiu pel qual la secció Filològica de l’IEC, en la seva reunió de 7 de juliol de
2000 i a proposta del seu president, prenguè l’acord d’homenatjar-lo amb la publicació d’un
volum que, a cura d’Antoni M. Badia, Germà Colón i Josep Moran, membres de la Secció, i
amb una semblança de Bohigas redactada pel segon, porta el títol de Mirall d’una vida llarga.
A Pere Bohigas, centenari, IEC [Biblioteca Filològica XLI], Barcelona, 2001.

Com he escrit en un altre lloc, però, l’homenatge és més aviat invers —o, si més no, recí-
proc—, ja que, de fet, el volum recull un bon nombre de les publicacions de Pere Bohigas en
els àmbits de la bibliologia i la filologia, que són els que més assíduament ha conreat, a més
dels treballs de folklore local que realitzà de ben jove i la contribució a l’Obra del Cançoner.
No cal dir que tots dos àmbits els entenc en un sentit ampli, on caben, d’una banda, els estudis
sobre el llibre i els estudis literaris medievals i moderns. El volum li fou lliurat al seu domicili
particular per Joan A. Argenter, president de la Secció, i per un dels curadors, Antoni M. Badia,
el dia de l’aniversari.

Amb motiu d’aquest aniversari tan feliç i rodó, Pere Bohigas ha estat objecte d’altres ho-
menatges i de l’interès de la premsa de Barcelona. Cal destacar, per la seva significació, el que
li va retre, a l’avançada (el 20 de juny de 2000), la Biblioteca Nacional de Catalunya, amb la
participació de persones tan lligades a la institució com Marc Mayer, director general de Pa-
trimoni Cultural, que presidí, Miquel Batllori, Amadeu Soberanes i Manuel Jorba, i Vinyet
Panyella, que en dugué la iniciativa. [J. A. A.]

* * *

Presentació de l’edició del Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatíd’Antoni Fe-
brer i Cardona. —El 14 de novembre de 2001 es féu a la seu de l’IEC la presentació de l’e-
dició del Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatíd’Antoni Febrer i Cardona (Maó,
1761-1841), publicat per l’IEC amb la col.laboració de l’Institut Menorquí d’Estudis. El dic-
cionari de l’humanista menorquí, conservat en dos manuscrits complets, havia romàs inèdit
fins avui en dia. L’edició ha estat una iniciativa de l’IEC, concretament de Jordi Carbonell de
la Secció Filològica, i ha estat duta a terme per Maria Paredes, que havia dedicat ja anterior-
ment una part de la seva tasca investigadora a l’obra de Febrer. Durant l’acte prengueren la pa-
raula Joan A. Argenter, president de la Secció Filològica i Josep Miquel Vidal, coordinador
científic de l’Institut Menorquí d’Estudis; Jordi Carbonell glossà la importància de la figura de
Febrer en la cultura menorquina del segle XIX i Maria Paredes feu la presentació de l’edició i
parlà de la labor lexicogràfica feta per Febrer en el seu diccionari. [M. R. B. i R.]

Presentació de La Armonia del Parnàs del rector de Vallfogona.—El 9 de novembre
de 2000 el saló d’actes del Palau Requesens, seu actual de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona, acollí la presentació de l’edició facsímil del llibre La Armonia del Parnàs, més
numerosa en las poesias vàrias de l’atlant del cel poètic lo Dr. Vicent Garcia, rector de la
parroquial de Santa Maria de Vallfogona, recopilació de l’obra poètica de Francesc Vicent
Garcia, feta el 1703 per membres de l’Acadèmia dels Desconfiats. Introducció d’Albert Ros-

CRÒNICA390


