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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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