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mitada de percepció de la realitat sobrehumana, de l’altra. I exhuma una expressió que tothom ha 
pogut llegir, però que ningú no havia remarcat fins ara: En parlar de l’intent de sobrepassar la 
barrera que divideix el món humà del sobrehumà, Llull adverteix que l’enginy humà se rebava, 
expressió equivalent a «llevar l’agudesa, la penetració» (Alcover-Moll IX 188). Llull manté, 
doncs, la impenetrabilitat del món diví a l’esguard de les facultats racionals humanes. El concepte 
de prova pren en ell un caràcter especular i, en la mesura que hi intervé la causalitat, de tipus 
exemplarista. Aquest era el tipus de prova que l’aristotelisme havia arraconat com insuficient i el 
que campa d’un extrem a l’altre de l’obra de Llull. Distingint acuradament el mètode de treball 
lul·lià, Perarnau ha maldat per posar un fonament sòlid a la desactivació de la pretesa heterodò-
xia lul·liana i, com a efecte secundari de primera intenció, a la canonització de Ramon Llull.
 L’acte es va cloure amb un discurs del Rector i el cant del Gaudeamus igitur.

Jaume de Puig i Oliver

 Distincions honorífiques i acadèmiques per a Joan Solà. – Sens dubte el 2009 haurà estat 
un any molt especial per a Joan Solà, i no solament pel fet d’haver esdevingut vicepresident de 
l’IEC (o pel d’haver publicat algun dels llibres seus que probablement tindrà més transcendència 
pública: Plantem cara), sinó sobretot perquè ha estat objecte d’algunes de les principals distinci-
ons de caire acadèmic i cultural, les quals l’han consolidat com un referent ja no sols per a la lin-
güística i la filologia catalanes (car això ho era de feia temps), sinó també per al conjunt del país.
 D’una banda, el 7 de maig d’aquest 2009 Joan Solà era investit com a doctor honoris causa per 
la Universitat de Lleida, a proposta del Departament de Filologia Catalana i Comunicació. D’aques-
ta manera Solà, nascut a Bell-lloc d’Urgell l’any 1940, rebia el màxim reconeixement acadèmic de 
la ciutat on havia iniciat els seus estudis –previs als de filologia clàssica a Barcelona i lingüística 
general a l’estranger–, i fins i tot, per un d’aquells atzars, tornava a l’edifici de l’antic Seminari on 
s’havia hostatjat, avui seu del Rectorat de la UdL, i on, segons explicà, havia rebut les seves «pri-
meres impressions lingüístiques». Després d’una trobada informal i distesa amb el professorat i 
l’alumnat d’aquell Departament, tingué lloc l’acte solemne d’investidura, obert i clos com s’escau 
pel rector Joan Viñas, i apadrinat mitjançant una preciosa laudatio pel Dr. Joan Julià-Muné. El 
discurs de Solà, sota el títol «De la poesia a la gramàtica generativa: els homenots que més m’han 
influït», constituí un emotiu repàs de la seva pròpia trajectòria vital i intel·lectual, tot ponderant 
principalment el pes que hi havien exercit les figures de Verdaguer i Chomsky –com a extrems no 
només cronològics d’un bagatge cultural molt ampli– i, sobretot, en tant que veritablement centrals, 
de Fabra i Coromines. Una sala d’actes plena a rebentar, amb públic arribat d’arreu dels Països 
Catalans, va aplaudir llargament l’homenatjat, en una vetllada que molts consideren inoblidable.
 I ben just un mes després del doctorat honoris causa, Joan Solà rebia també la màxima distin-
ció cívica i cultural del nostre país: el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, atorgat anualment 
(i enguany en fa quaranta-un) per Òmnium Cultural. Aquest guardó li fou lliurat a Barcelona el dia 
9 de juny en un acte públic i solemne al Palau de la Música Catalana, amb discursos de Jordi Por-
ta, president de l’entitat atorgant, i de la professora Laura Borràs, que en féu la glossa en tant que 
membre del jurat. En el seu discurs d’agraïment, breu i càlid, Solà va posar en relleu justament la 
coincidència dels dos premis, i, abocat a una visió patriòtica del fet cultural, va declarar haver 
descobert, gràcies als seus mestres i a la seva mateixa dedicació a l’estudi, «on hi ha el fonament 
últim de tot plegat: què vol dir el lligam indissoluble entre la nostra llengua i la nostra societat que 
ja havien descobert fa un segle Prat de la Riba, Pompeu Fabra o Joan Coromines».
 Després d’aquestes dues importants distincions i dels seus discursos clars i contundents, Joan 
Solà es veia projectat de forma inevitable (i potser involuntària), com hem dit, com el principal 

021-Romanics XXXII 04.indd   616 13/4/10   16:39:33



 CRÒNICA 617

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 559-617

referent públic del nostre país, pel que fa a qüestions de llengua (i no només de lingüística) però 
també de fermesa en defensa d’uns principis irrenunciables, i aquesta posició encara es veié refor-
çada setmanes després, quan per primer cop el Parlament de Catalunya, fent ús el seu president 
d’una potestat legalment prevista però fins aleshores mai no exercida, va convidar Joan Solà a 
intervenir davant del Ple de la Cambra, cosa que va tenir lloc el dia 1 de juliol de 2009. En el seu 
discurs davant dels diputats catalans (absents per voluntat pròpia els més obertament anticatala-
nistes, i rebent els aplaudiments més o menys entusiastes de quatre dels grups parlamentaris: tots 
els de tradició catalanista), Solà va analitzar la salut (política, social i filològica, en aquest ordre) 
de la llengua catalana, i va acabar amb una claredat i una contundència que aquelles parets devien 
haver oblidat: «Aquest poble –digué– no pot ni vol suportar ni un minut més de sentir-se subordi-
nat o escarnit per cap altre (...) i aquesta llengua no pot ni vol sentir-se ni un minut més inferior a 
cap altra». El discurs duia el títol de «La paraula», i és possible que es tracti de paraules que res-
sonaran durant molt de temps.

Albert Turull
Universitat de Lleida

 Premis i Distincions. – Estudis Romànics es congratula pels premis i distincions que enguany 
han rebut els membres de l’Institut següents: Joan Solà, Doctor Honoris Causa per la Universitat de 
Lleida (veg. p. 616); Josep Vallverdú, fill adoptiu de l’Espluga de Francolí; Aina Moll, Premi Pom-
peu Fabra de la Generalitat de Catalunya per la seva trajectòria professional, científica i cívica; Joan 
Veny, Premi Ramon Llull del Govern de les Illes Balears per la seva labor de recerca en el camp de 
la dialectologia, la geolingüística i l’etimologia; Isidor Marí, Premi Jordi Domènech de traducció de 
poesia per la seva traducció del llibre Vents, de Saint-John Perse; Albert Jané, Premi Crítica Serra 
d’Or de Literatura Infantil i Juvenil per l’adaptació de l’Odissea, d’Homer; Josep Perarnau. Doctor 
Honoris Causa per la Universitat de Barcelona (14 de setembre) (veg. p. 615); Josep Massot, Meda-
lla d’Honor i Gratitud de l’illa de Mallorca. També han estat guardonats Jaume Pòrtulas, professor 
de la Universitat de Barcelona, pel seu llibre La Ilíada, i Ko Tazawa, traductor al japonés del Tirant 
i de Camí de sirga, Premi del Ministeri d’Afers Exteriors nipó per la seva contribució pel seu país 
natal al món i, més concretament, per exercir de pont entre el Japó i Catalunya.

[N. del C. de R.]
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