
part. Pensem en les diversitats (geogràfica, temàtica, didàctica, social) de tots els actes. La se-
gona raó que ens feia difícil de conèixer totes les manifestacions de l’Any Coromines prove-
nia de la inestabilitat amb què funcionaren les nostres estructures polítiques i administratives
en el període previst: tots ens n’hem fet càrrec i agraïm els esforços fets per la Comissió per ti-
rar endavant una tasca ingrata. Només així s’explica que la inauguració oficial de l’Any Co-
romines se celebrés solemnement i dignament el 28 de novembre de 2005, quan aquest Any ja
estava en vigor des del 21 de març anterior (cfr. ER, XXIX, 2007, p. 237-238). Malgrat tot, els
ER pogueren dedicar una dotzena de pàgines sobre actes concebuts de maneres diferents i or-
ganitzats a diversos països i sota visions particulars (ER, XXVIII, 2006, p. 539-541; XXIX,
2007, p. 237-245). Fins a un cert punt, Joan Coromines ho hauria pogut entendre bé, perquè
tot plegat no deixava de retratar el país que era el seu i que ell mateix coneixia i estimava.
Aquesta peculiaritat, que ens desorienta però que comprenem, ha estat el fidel acompanyant
d’un centenari que no oblidarem. Per cert, un acompanyant tan fidel, que encara ha fet acte de
presència en la mateixa sessió que en culminava la trajectòria. Quan ja tots donàvem per aca-
bat de facto l’Any Coromines («21 de març de 2005 – 31 de desembre de 2006»), fórem con-
vocats a l’intitulat acte de cloenda, el qual tingué lloc el dilluns 14 de maig de 2007, a l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, i fou presidit per Salvador Giner, President de l’Institut. Hi prengueren
la paraula Joan Solà i Ramon Sistac, President i Comissari de l’Any Coromines, respectiva-
ment i Blanca Palmada, Comissionada per a Universitats i Recerca de la Generalitat de Cata-
lunya. Així mateix hi assistí el representant de l’IEC dins la Comissió de l’Any, que signa
aquestes ratlles.

Antoni M. BADIA I MARGARIT

Institut d’Estudis Catalans

Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans (24 d’abril de 2007). – Emmarcat
dins dels actes de celebració de la diada de Sant Jordi, es van lliurar els diferents premis que
concedeix l’IEC, d’un ampli ventall de disciplines, corresponents a l’any 2007. D’entre els te-
mes dedicats a la filologia cal assenyalar el Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia, atorgat
a Pere Gómez Inglada per Quinze anys de periodisme: les col.laboracions de J. V. Foix a la Pu-
blicitat (1922-1936); el Premi Josep Carner de Teoria Literària, lliurat a Cesc Esteve i Mestre
per La invenció dels orígens. La història literària en la poètica del Renaixement, i el Premi
Mercè Rodoreda, concedit a Sílvia Mas i Suñé per Les novel.les de l’exili d’Avel.lí Artís-Gener.
En el mateix acte, van lliurar-se també els ajuts i borses d’estudis que atorga l’Institut. Desta-
quen els ajuts de la Fundació Mercè Rodoreda, concedits a Sílvia Aldavert i Sílvia Fornells pel
treball Mercè Rodoreda i el viatge pel temps. Anàlisi comparativa amb les obres de Virginia
Woolf o James Joyce, a Carme Arnau per Recull de cartes de Mercè Rodoreda i a Francesca
Romana Uccella per Mercè Rodoreda, escriptora i amiga. Records personals. Cal fer esment,
també, de la borsa d’estudi Ramon d’Alòs-Moner concedida a Pilar Arnau i Segarra pel treball
Repertori de narradors mallorquins a partir de la generació dels setanta (Arxiu biogràfic i bi-
bliogràfic 1967-2007), i de les borses d’estudi de la Generalitat de Catalunya, destinades a in-
vestigadors estrangers, entre les quals assenyalem l’atorgada a l’alemanya Sophia Simon pel
treball La identitat lingüística i cultural dels algueresos catalanoparlants, i la concedida a l’i-
talià Stefano Torresi per Llengua i identitat en la poesia catalana de la postguerra.
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