
CRÒNICA

Mirant enrere i endavant. — Sí, d’antuvi mirem enrere. En el moment d’enllestir la pre-
paració d’aquest volum XXVII dels Estudis Romànics, que apareixerà, com hem anat fent
amb els volums anteriors, durant la primavera de l’any vinent (és a dir, el 2005), verifiquem
que la història de la revista, des de la seva represa el 2000, ha acomplert la seva funció durant
el període temporal que en els diccionaris s’anomena un lustre. Amb aquest motiu ens plau de
fer pública la nostra gratitud a tots els qui ens han ajudat a dur a terme la tasca. Confiem que
llurs contribucions no s’estroncaran i que seran un estímul perquè augmenti el cens de col.la-
boradors. El nostre reconeixement es fa més explícit als qui han estat al nostre costat en el
Consell Científic en el període que abraça els anys 2000-2004 i que d’ara endavant ocuparan
un lloc d’honor en el suport informatiu de la revista. Pel que fa al futur, i dins la secció Palæs-
tra, que estrenàrem amb profit l’any 2004, enguany n’hem ampliat el concepte i el contingut,
en acollir-hi les intervencions d’una Taula Rodona sobre un tema que és objecte de posicions
encontrades. També, des d’aquest angle, diem: endavant! [A. M. B. i M.]

Lliurament de premis Sant Jordi 2004 de l’Institut d’Estudis Catalans (LXXIII Car-
tell de premis). — El 22 d’abril de 2004 tingué lloc, a la sala Prat de la Riba de l’IEC, el lliu-
rament dels premis corresponents a la convocatòria del LXXIII Cartell de premis. L’acte fou
especialment solemne i significatiu per tal com fou presidit pel M. Hble. Sr. Pasqual Maragall,
president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de l’Hble. Sr. Carles Solà, conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

D’acord amb el programa previst, l’acte s’inicià amb la projecció del vídeo Institut d’Es-
tudis Catalans. L’Hble. Sr. Josep Laporte, president de l’IEC, pronuncià el parlament d’ober-
tura i, a continuació, l’Il.lm. Sr. Salvador Alegret, secretari general de l’IEC, proclamà els pre-
mis i borses d’estudi atorgats enguany, esmentant els noms dels premiats, els títols dels
treballs, els membres de la ponència i una breu justificació de cada premi en funció de la seva
aportació científica, d’acord amb el dictamen de la ponència. Els guardonats recollien els pre-
mis de mans de la presidència.

Esmentem els premis més estretament lligats amb els àmbits propis d’ER:
Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia, atorgat a Francesc Bernat i Baltrons per l’obra

«La fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació
i estudi lingüístic», a proposta d’una ponència formada pels senyors Albert Jané i Riera, Josep
Vallverdú i Aixalà, i Francesc Vallverdú i Canes (membres de la Secció Filològica).

Premi Josep Carner de Teoria Literària, atorgat a Jordi Julià i Garriga per l’obra «Les idees
estètiques de Gabriel Ferrater», a proposta d’una ponència formada pels senyors Jaume Cabré i
Fabré, Carles Miralles i Solà, i Jordi Sarsanedas i Vives (membres de la Secció Filològica).

Premi Mercè Rodoreda, atorgat a Elisenda Masgrau i Peya per l’obra «Towards a poetics
of the “unhomed”: the spaces of home in the writings of Katherine Mansfield, Barbara Hanra-
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