
talana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana; les persones seleccionades
van ser Annemarie Mayer (Alemanya) pel projecte Ramon Llull i el diàleg interreligiós, i Lau-
ra Calosci (Itàlia) pel projecte El gir proteccionista de la Junta de Comerç de Barcelona
(1815-1845). [J. V.]

Nous membres de l’IEC (2005). — En el decurs de l’any 2005, l’IEC ha vist incremen-
tat el nombre dels seus membres numeraris, aquesta vegada tots de la Secció Filològica. Són
els següents: Josep Piera i Rubio (escriptor), Mila Segarra i Neira (Gramàtica i Història de la
llengua), Mariàngela Vilallonga (Filologia clàssica), Joan Peytaví Deixona (Onomàstica),
Modest Prats i Domingo (Història de la llengua), Miquel-Àngel Pradilla Cardona (Sociolin-
güística), Josep Martines Peres (Lexicografia) i Maria Josep Cuenca Ordinyana (Gramàtica).
[A. M. B. i M.]

La Secció Filològica a les Valls d’Àneu. — Els dies 1 i 2 de juliol del 2005, els membres
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans celebraren la reunió ordinària del seu
Ple a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà). Seguint el costum de visitar de tant en tant diversos in-
drets dels Països Catalans, la Secció Filològica acceptà, aquest cop, la invitació del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, encapçalat pel seu president, Sr. Ferran Rella, i la de la recent-
ment creada Delegació a Lleida de l’IEC, dirigida pel Sr. Ramon Sistac.

Divendres, 1 de juliol, a migdia i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, se
celebrà la sessió a porta tancada de la Filològica, i, en acabat, hi tingué lloc la recepció oficial.
Hi intervingueren, per agrair el fet d’haver acceptat la invitació i per exposar algunes caracte-
rístiques i reptes de futur d’aquesta comarca, el Sr. Ramon Badia, alcalde d’Esterri; el Sr. Àn-
gel Guiu, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i el Sr. Agustí López, diputat de
CiU al Parlament pel Pallars Sobirà. Tancaren l’acte unes breus paraules, també cordials i ple-
nes d’agraïment, dels Srs. Ferran Rella, Ramon Sistac i Joan Martí, president de la Secció Fi-
lològica.

A les cinc de la tarda, i en una de les sales de Casa Gassia (Ecomuseu de les Valls d’Àneu),
s’obriren al públic els actes d’homenatge a Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), en ocasió
del centenari del seu naixement, i que consistiren en la presentació, a càrrec de diversos espe-
cialistes, d’activitats i investigacions de llengua i literatura relacionades amb el territori pa-
llarès. Els Srs. Ramon Sistac i Ferran Rella parlaren —en el marc de l’Any Hug Roger III— de
la figura del que fou l’últim comte de Pallars, amb el propòsit que esdevingui a partir d’ara un
referent històric i cultural de tot el Pallars. El Sr. Pep Coll, celebrat escriptor pallarès, centrà
la seua intervenció en la necessitat que la nova edició del Diccionari de la Llengua Catalana
inclogui mots pallaresos com «carant» i «escarantar» o revisi i matisi el significat d’altres pa-
raules com és ara «orc», «gaial», «llenasca», «xinar» i «esquerar». El Sr. Albert Turull explicà
l’elaboració de l’Inventari Toponímic de les Valls d’Àneu, del qual ja ha sortit el primer vo-
lum, De Marimanya al Cargol. El Sr. Jaume Cabré comentà la seua vinculació amb el Pallars
i desvetllà alguns secrets de la seua novel.la Les veus del Pamano. El Sr. Josep Moran i la Sra.
Núria Tost exposaren el mètode amb què s’ha confeccionat el Nomenclàtor oficial de la topo-
nímia major de Catalunya. Finalment, els Srs. Jordi Mir i Joan Solà presentaren el primer vo-
lum de les Obres Completes de Pompeu Fabra; Mir comentà la relació de l’eminent lingüista
amb l’excursionisme, i Solà donà detalls sobre l’aspecte material d’aquestes Obres completes.

Tot seguit, al batedor de Casa Gassia i sota el sol clement de la tarda, els Joves Acordio-
nistes del Pallars, dirigits per Josep Colom, oferiren un concert de peces variades que motivà
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