
A la UNED s’inaugura per al curs 2006-2007 un curs del Programa d’Ensenyament Obert,
dins les activitats d’Extensió Universitària, adreçat especialment als immigrants: Informe
práctico de la cultura catalana. Els directors són els Drs. Júlia Butinyà i Miquel Marco; hi
col.labora també el professor Joan Ribera.

Cal també informar dels passos que s’estan fent per a la canonització del P. Butinyà S.S.
(1834-1899), la qual s’efectua a través del bisbat de Girona, on es conserven les seves despu-
lles; bé que, de Madrid estant, on es troben les cases mares de les dues congregacions esmen-
tades, es promouen fets com ara l’edició de què donem notícia a continuació. Es tracta del seu
epistolari, editat a finals del 2005: Cartas, a càrrec de Julia Butiñá, Adela de Cáceres, Soledad
Ezquerro, Josefina Gómez Charles y Mª Teresa Valentines (ed. Siervas de San José, Hijas de
San José, Madrid). El procés de beatificació —iniciat el 22 de febrer de 2006— es porta a ter-
me amb col.laboració amb les dues congregacions per ell fundades (Filles de Sant Josep i Ser-
ves de Sant Josep) i la Companyia de Jesús. Cal recordar que és una figura d’interès per a la
cultura catalana de diferents vessants, principalment com a autor de la Renaixença i com a per-
sonalitat de la Història de l’Església. [J. B.]

Inauguració de la seu de la Fundació Pere Coromines (Sant Pol de Mar, 28 de se-
tembre de 2006). — Com és sabut, Sant Pol és un indret íntimament lligat amb Pere Coromi-
nes i la seva familia. Poc abans de morir, Joan Coromines instituí la Fundació que duu el nom
del seu pare i que estava destinada a instal.lar-se a la que havia estat casa estival dels Coromi-
nes. Per fi, després d’un retard motivat per l’adequació de l’edifici als objectius de la Funda-
ció (adequació que cal qualificar de molt reeixida), en fou inaugurada la seu el dia 28 de se-
tembre de 2006. L’acte fou presidit pel M. H. Sr. Pasqual Maragall, President de la Generalitat
de Catalunya, acompanyat del Sr. Max Cahner, President de la Fundació, i del Sr. Albert Ma-
nent, membre del Patronat. Hi assistiren, entre d’altres autoritats, el Conseller de Cultura de la
Generalitat, l’Alcalde de Sant Pol de Mar, el President de l’Institut d’Estudis Catalans, el Pre-
sident de la seva Secció Filològica. No hi mancaven les filles de Pere Coromines Júlia i Carme.
La Comissió de l’Any Coromines hi era present en els seus President i Comissari. I bon nom-
bre de col.laboradors de la Fundació i de les seves publicacions, col.legues de les Universitats,
onomatòlegs, filòlegs, erudits i amics completaven la distingida concurrència al simpàtic acte
inaugural. [A. M. B. i M.]

* * *

Seminario «Aquí se imprimen libros» (Madrid, Museo de San Isidro, 25-28 de octu-
bre de 2005). — Dentro de los actos conmemorativos del IV Centenario de la publicación del
Quijote y organizado por José Manuel Lucía Megías (UCM), se celebró en el Museo de San
Isidro un seminario de carácter multidisciplinar en torno al mundo del libro impreso en la épo-
ca de Cervantes. A lo largo de cuatro días, importantes especialistas sobre la época, vida y
obra de Cervantes, así como sobre diferentes aspectos de la historia de la escritura, la lectura
y la imprenta, impartieron las siguientes conferencias: Luis Mateo Díez, «Un libro de libros»;
Alfredo Alvar Ezquerra, «Sobre libros y lecturas en López de Hoyos y Cervantes»; Virgilio
Pinto, «Madrid en la época de la publicación del Quijote»; José María Díez Borque, «1605:
vida y literatura»; Florencio Sevilla Arroyo, «Cervantes, escritor»; Manuel Sánchez Mariana,
«La novela en manuscrito en los Siglos de Oro»; Enrique Villalba, «Los escribanos»; Fermín
de los Reyes, «La censura del libro: legislación y consecuencias»; Jaime Moll, «La imprenta
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