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Comas, que el van guiar en la seva formació en l’àmbit de la filologia grega i la filologia catalana,
respectivament, i que tant el van condicionar en la seva realització com a estudiós i com a docent.
Tot el discurs va ser una reivindicació del paper de la universitat en la societat, i de la importància
del saber, de la cultura i de la llengua per al desenvolupament del país.

Miralles, finalment, va fer referència a l’ictus que mesos enrere havia patit, i del qual es troba
en procés de recuperació. Ell mateix va redactar un text sobre aquesta peripècia vital, que, en forma
d’opuscle, va ser repartit als assistents a l’acte. Un text que trasllueix el patiment i la inquietud
experimentades davant un tràngol físic i psíquic tan greu, però que, alhora, conté aquell punt de
distanciament irònic tan característic de la seva conversa. Un distanciament i fins una mordacitat
que van ser ben presents al seu discurs, al final del qual va rebre un llarg i merescut aplaudiment.

Jordi Malé
Universitat de Lleida

Nomenaments, premis i distincions. — Diversos nomenaments han tingut lloc en el si de
l’Institut d’Estudis Catalans. Ens plau felicitar Maria Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filolò-
gica, Josep Massot, president de la Secció Històrico-Arqueològica i Georg Kremnitz, membre
corresponent de la Secció Filològica. L’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona ha rebut com a
nous membres Manuel Jorba, Pere Lluís Font i Jaume Pòrtulas.

D’altra banda, Joan Martí i Castell ha estat nomenat membre d’Honor d’Euskaltzaindia i pre-
miat, juntament amb Josep Nadal, per la Xarxa Lluís Vives d’Universitats per haver-ne estat uns
dels seus rectors fundadors. Aquesta institució ha concedit a Germà Colón la Medalla d’Honor
(Perpinyà, Palau dels Reis de Mallorca); el mateix filòleg ha estat nomenat fill predilecte de la
ciutat de Castelló i homenatjat per la Universitat Catalana d’Estiu de Prada per la seva trajectòria
en l’àmbit de la filologia romànica i la lexicografia. Joaquim Rafel i Lídia Pons han rebut la reco-
neixença de la Universitat de Barcelona amb motiu de la seva jubilació (vegeu p. 656-658) així
com Giuseppe Tavani, la de la Universitat de Roma, «La Sapienza», i Jordi Carbonell, la de l’IEC,
per llur norantè aniversari (vegeu p. 651-653). Aquest, a més, ha estat guardonat amb el Premi
Dignitat 2013, atorgat per la Comissió de la Dignitat arran de la seva tasca científica en l’àmbit de
la filologia i història de la llengua i per la seva constant i exemplar actitud cívica.

Finalment, Jaume Cabré ha rebut el Premi del Setmanari Courrier 2013 (Grup Le Monde) per
la millor novel·la estrangera traduïda al francès; el Premi Ciutat de Barcelona 2013 per l’impacte
internacional de la seva novel·la Jo confesso i per les traduccions al francès, al neerlandès i al polo-
nès; i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, concedida també a José Manuel Blecua,
director de la Real Academia Española.

Estudis Romànics s’uneix cordialment a les felicitacions que han rebut aquests estudiosos i els
desitja una dilatada vida al servei de la cultura catalana i universal.

[N. del C. de R.]
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