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Primer acte a Barcelona de l’Any Alcover 2012: La taula redona «Antoni M. Alcover,
vida, obra i influència» (13 de setembre de 2012). — L’any 2012 ha estat declarat Any Alcover
i, en el marc de la Setmana del Llibre en Català, el 13 de setembre, la Secció Filològica de l’Institut
i l’Editorial Moll van organitzar el primer acte commemoratiu del 150è aniversari del naixement
de Mn. Antoni Maria Alcover (1862-1932) i el 50è aniversari de l’acabament del Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear. L’edifici de la plaça Nova del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, a Barcelo-
na, sota el suport de l’Obra Social «la Caixa», va acollir els quatre ponents anunciats que des de les
sis a les set de la vesprada, amb interessants parlaments de poc més de deu minuts, sintetitzaren una
obra que coincidiren a catalogar d’inabastable.

El president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor Marí, va actuar com
a moderador de la taula redona «Antoni M. Alcover, vida, obra i influència», que aplegava les
personalitats adequades per mostrar la transcendència d’una figura clau per a la filologia catalana.
En primer lloc va intervenir Gabriel Janer Manila, escriptor i professor de la Universitat de les Illes
Balears, que va mostrar el context familiar de Mn. Alcover com a l’origen de la seua obra lingüís-
tica que concep en el moment que comprova l’extraordinària riquesa lèxica que amaga l’Aplec de
rondalles mallorquines d’en Jordi des Racó. En segon lloc, el professor emèrit de la Universitat de
Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Veny, va dissertar sobre l’ac-
tualitat del Diccionari Català-Valencià-Balear com a obra molt distingida dins dels estudis romà-
nics, amb els vessants de diccionari normatiu, morfològic, semàntic, històric, dialectal, paremiolò-
gic i etimològic, tot justificant-ho amb nombrosos exemples extrets de la nombrosa bibliografia
que l’avala. En tercer lloc, la professora de la Universitat de Barcelona, Maria-Pilar Perea, es va
centrar en la descripció dels materials que va recollir Alcover a partir d’enquestes dutes a terme per
tot el territori lingüístic català; també va fer referència als materials que conformen el Bolletí del
diccionari de la llengua catalana, els dietaris, els quaderns de camp i la flexió verbal, tots editats
per la doctora Perea en obres digitals independents i que ara es van presentar sumàriament atès que
configuren el Portal Alcover de l’Institut d’Estudis Catalans (http://alcover.iec.cat).

Josep Meseguer-Carbó
Universitat de Barcelona

Premis i distincions. — Estudis Romànics es congratula pels premis i distincions que, al llarg
d’aquest curs, han rebut els membres següents de la secció Filològica de l’Institut: Jaume Cabré,
Premi de la Crítica Serra d’Or, Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada i Premi Joan Crexells de
l’Ateneu Barcelonès, per la seva novel·la Jo Confesso; Joan Martí i Castell, Medalla de la Univer-
sitat Rovira i Virgili «en reconeixement a la seva tasca com a rector, per la seva aportació a la cre-
ació i consolidació de la institució dinàmica, lliure, democràtica, competitiva internacionalment i
de gran impacte social i econòmic que avui és la Universitat Rovira i Virgili»; Josep Vallverdú,
Premi Jaume Fuster dels Escriptors en Llengua Catalana; Joaquim Mallafrè, Soci Honorífic del
Centre de Lectura de Reus; Joan Veny, Premi Jaume d’Urgell de l’Ajuntament de Balaguer i Premi
Pompeu Fabra del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. També Joan Mas i Vi-
ves, de la Secció Històrico-Arqueològica, ha estat declarat finalista del Premi Sant Jordi de novel·la
per l’obra Kabul i Berlín a l’últim segon. Els Segon Premi Internacional de Recerca en Filologia
Catalana «Joan Solà» ha estat concedit a Cedric Boeckx i Txuss Martin, de la Universitat de Bar-
celona, per l’obra El clític datiu és més que un clític.

[N. del C. de R.]
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