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Premis i distincions. —  Al llarg del curs que va d’octubre de 2015 a setembre de 2016 mem-
bres de la Secció Filològica i diversos col·legues han estat distingits amb premis; per aquest motiu, 
el Comitè de Redacció els felicita efusivament.

Artur Quintana ha rebut el Premi “Lo Grifonet”, XXXIIIè Premi d’actuació cívica de les Ter-
res de l’Ebre (28 de novembre de 2015) i el Premi Desideri Lombarte 2016; Jaume Cabré, el Premi 
d’Honor de la Plaça del llibre de València (setmana del llibre en català, 20 de novembre de 2015); 
Philip D. Rasico, el Premi Internacional Ramon Llull 2015 concedit per la Fundació Congrés de 
Cultura Catalana i l’Institut Ramon Llull (26 de novembre de 2015); Joan Miralles, el premi Ra-
mon Llull de les Illes Balears (29 de febrer de 2016); Lola Badia, el Premi Nacional de Cultura, 
atorgat per la Generalitat de Catalunya; Jordi Carbonell, el Premi Pompeu Fabra de la Generalitat 
de Catalunya per la seva trajectòria professional, científica i cívica (12 d’abril de 2016); Pere Ver-
daguer, la Medalla d’Honor de l’Ajuntament de Perpinyà (23 d’abril de 2016); Joan Martí i Castell 
ha rebut el títol de Fill predilecte de la Ciutat de Tarragona, atorgat per la Corporació Munici- 
pal (21 de desembre de 2015); Manuel Pérez Saldanya ha estat elegit membre corresponent de la 
Real Academia Española (10 de desembre de 2015); Vicent Pascual ha estat distingit amb el Premi 
Socarrat Major de l’Associació Cultural Socarrats de Vila-real (6 de febrer de 2016) i amb la Me-
dalla de la Universitat de València.

Han rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya Mariàngela Vilallonga, Artur 
Quintana i Joan Beltran, membres de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Pere 
Quetglas ha estat nomenat membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, i Alà Baylac (Perpinyà), Joan Beltran (Tortosa) i Jordi Mir (Barcelona) han estat elegits 
membres corresponents de la Secció Filològica. Germà Colón ha rebut la Medalla de l’Acadèmia 
Valenciana de la Llengua, per la seva inqüestionable trajectòria professional erudita, la vàlua del 
seu treball i les aportacions científiques al camp de la filologia; Josep Martines, Brauli Montoya, 
Joan Rafael Ramos i Joan Francesc Mira han estat nomenats acadèmics de la susdita Acadèmia.

[N. del C. de R.]
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