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Pere Bohigas consultant una obra el dia que va complir 100 anys

Entre la seva obra destaca l’edició dels ‘Poemes’ d’Ausiàs March i els estudis sobre Ramon Llull

Mor als 102 anys l’erudit
medievalista Pere Bohigas

Redacció
BARCELONA

Pere Bohigas i Ba-
laguer, filòleg i bi-
bliògraf, va morir
ahir a la matinada
a Barcelona a l’e-
dat de 102 anys. La
cerimònia de co-
miat es farà avui a
dos quarts de 4 de
la tarda al cemen-
tiri de les Corts.

A
utor d’una exten-
sa obra erudita en
el camp de la fi-
lologia i la histò-
ria del llibre, Pere

Bohigas va néixer a Vilafranca
del Penedès el 1901, i el 1924
ja tenia el doctorat en lletres
per la Universitat de Barcelo-
na, on va exercir com a pro-
fessor de paleografia fins al
1939, quan va ser depurat.
Malgrat tot, va poder exercir
després la docència a l’Escola
de Bibliotecàries. Membre de
l’Acadèmia de Bones Lletres i
del Comitè Internacional de
Paleografia, va ser també pre-
sident durant molts anys de la
Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC).

Entre la seva obra erudita
destaca la monumental edició
de les Poesies d’Ausiàs March,

preparades en cinc volums del
1952 al 1959 i reeditades el
2001 en un sol volum per l’e-
ditorial Barcino, en homenat-
ge als 100 anys de vida de Bo-
higas. Són molt reconeguts els
seus estudis de literatura ca-
talana medieval sobre els
Tractats de Cavalleria i també
han deixat empremta els es-
tudis sobre l’obra de Ramon
Llull i Francesc Eiximenis. Ha
dirigit la Biblioteca Catalana
d’Obres Antigues, on va tenir
cura de l’edició d’uns Miracles
de la Verge Maria (1956), que ell
va preparar des del punt de

vista lingüístic. Una àmplia
selecció dels seus articles va
ser publicada a Aportació a l’es-
tudi de la literatura catalana
(1982). També va col·laborar
en l’aplec de materials per a
l’Obra del Cançoner Popular de
Catalunya. La seva erudició el
va portar a ser contractat com
a professor en universitats
angleses en diferents ocasions.

El 1941 va aconseguir per
oposició una plaça al cos
d’Arxius, Biblioteques i Mu-
seus que li va servir per situ-
ar-se a la Biblioteca de Catalu-
nya (en aquell temps Bibliote-

ca Central), on va poder fer
una gran tasca com a conser-
vador de la secció de manus-
crits i de reserva. En unes de-
claracions a l’AVUI el 1981,
Bohigas va reconèixer que la
Biblioteca de Catalunya “en
part ha estat una segona llar”.

Quan va fer 100 anys, en
una entrevista, Pere Bohigas
reconeixia la gran qualitat
poètica d’Ausiàs March, que
no havia pogut tenir prou
projecció internacional “per-
què el català és una llengua
que no té la difusió del francès
ni de l’anglès”.

IN MEMORIAM

Savi infatigable
i generós

Joan Martí Castell

President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

P
oques persones han treballat tan infatigablement per a
desentrellar la història lingüisticoliterària del català com el
doctor Pere Bohigas. La introducció en l’escriptura d’un
idioma és l’inici del zenit de la seva trajectòria, perquè és

obrir-ne les possibilitats a la producció en tots els àmbits i regis-
tres. Els manuscrits, primer, els incunables i l’obra impresa pos-
teriorment a l’any 1500, després, són per a qualsevol comunitat
el testimoni de les passes en la naixença, el progrés i la consoli-
dació. Per la qual cosa, la seva conservació i el seu estudi esdeve-
nen imprescindibles per a entendre’n els trets diferenciadors
principals.

Paleògraf excel·lent, Pere Bohigas abocà el seu saber al desxi-
frament dels escrits més antics en la nostra llengua. La veneració
per la lletra i pel paper on es dibuixa el convertiren en conser-
vador de la Secció de Manuscrits i Reserva de la Biblioteca de
Catalunya, seu en què combinava l’amorosa i ensems estricta vi-
gilància de l’herència dels nostres escriptors primerencs amb la
capacitat insòlita d’ensenyar a acarar-se a formes aparentment
impossibles de llegir, a passatges particularment complexos. Pere
Bohigas mostrava tant als que s’iniciaven en la filologia com als

qui ja n’eren experts un interès estimulant per allò que els movia
a la consulta dels manuscrits que li demanaven; i se’n feia còm-
plice, entre el patiment per la seva integritat i la satisfacció de
constatar que allò que ell guardava com el millor tresor era sol-
licitat per la curiositat del neòfit o per la saviesa dels avesats.

L’atreia tant el contingut com el continent i les formes artísti-
ques amb què es presenten els textos: el llibre com a font d’in-
formació, però també com a objecte materialment valuós, com ho
demostra la seva obra en tres volums sobre les miniatures La
ilustración y la decoración del libro en Cataluña. Gràcies a ell tenim
adequadament localitzats els manuscrits més importants con-
servats als Països Catalans i arreu del món. Féu també aportacions
capitals per al coneixement de la literatura catalana antiga i
moderna, amb una dedicació especial a Ausiàs March, de qui va
ajudar decisivament a descobrir la importància cabdal de la po-
esia.

Pere Bohigas, a més de filòleg, ha estat també un ciutadà
compromès. La bonhomia, la modèstia, l’afabilitat que l’han ca-
racteritzat no obstaculitzaven la sinceritat contundent de les se-
ves creences ideològiques. I des d’aquest vessant va servir impe-
cablement el nostre país. Vull remarcar especialment el seu
mandat llarg i fructífer al capdavant de la Secció Filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC): més de vint anys va dur el timó
d’una nau que va haver d’enfrontar-se molt més a maltempsades
que no a la bonança.

L’any 2001 l’IEC l’homenatjava amb motiu del seu centè ani-
versari amb l’edició d’un recull de la seva obra: Mirall d’una llarga
vida. A Pere Bohigas, centenari. Era un acte de gratitud al savi i erudit
fidel al seu poble i a la institució a què va servir des de l’any 1942,
en què n’esdevingué membre. Avui, des de la tristor per la seva
mort, expressem novament el reconeixement per un exemple
d’humanitat i per una obra extensa i sòlida que han estat i seran
punt de referència en la història dels Països Catalans.

.............................
Surt ‘Tot en òc’, primer
diccionari elemental en
llengua occitana
Manel Zabala
BARCELONA

Tot en òc és un diccionari que es
defineix a la coberta com a
“elemental”. Té unes 20.000
entrades i neix com un
diccionari pràctic destinat,
d’una banda, als estudiants
que cursen estudis en occità, i
de l’altra, als escriptors i
periodistes, a part de l’interès
que pot tenir per als parlants
habituals de la llengua
occitana. Els autors són
Mirelha Braç, professora
d’occità i llengües clàssiques;
Robèrt Martí, escriptor; Alan
Roch, cap de redacció de la
revista Occitans!, i Joan-Claudi
Sèrras, professor d’occità i
llengües clàssiques, tots ells
vinculats d’una manera o altra
a l’Institut d’Estudis Occitants.
Tot en òc neix d’un buidatge del
Diccionari Alibèrt (occità-francès),
el Lou Tresor dóu felibritge de
Mistral, Els lexiques de Barthe i
els Diccionaris de Cristian Laus i
Cristian Rapin. Les paraules hi
apareixen escrites segons la
grafia normalitzada de Loís
Alibèrt, però tenint en compte
les recomanacions del 1997 del
Conselh de la Lenga Occitana.
En el pròleg, els autors parlen
de “donar una respiracion al
tèxte”, i a la contraportada
presenten “un diccionari practic e
modèrne de 20.000 dintradas”.
Així mateix, esperen que
aquest diccionari serveixi de
base, en un temps no
gairellunyà, per a un gran
Diccionari de la Lenga Occitana
que està per fer. Entre altres
qüestions, s’aborda el tema
de la e de suport d’algunes
paraules cultes, un debat
obert arran de la publicació
de L’occitan modèrne, de Jacme
Taupiac. Com s’ha de dir,
filòlog o filològue? Modèrn o
modèrne? Tèxt o tèxte? La
resposta, al diccionari. Pel
que fa a l’ús del guionet, es
privilegia la forma sense
guionet en la major part dels
casos, salvant-lo en el cas que
sigui necessari per conservar
una correcta pronunciació:
tira-tap passa a ser tiratap,
però se segueix escrivint
entre-senhas.

.............................
Maria-Antònia Oliver
rep la Medalla d’Or de
les Illes Balears
Redacció
PALMA

Maria-Antònia Oliver rebrà
avui a Palma la Medalla d’Or
de les Illes Balears, amb la
qual es premia la seva carrera
literària i el seu paper com a
ambaixadora de la cultura
balear a través de la seva obra.
D’altra banda, durant el mes
de març sortirà publicat L’illa i
la dona (Edicions 62), un recull
dels contes més
representatius de l’escriptora
de les Illes, escrits des del 1968
fins a l’actualitat, i que inclou
tres textos inèdits.


