
554 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 493-554

on en un mateix lloc convergeixen o no —en idees i en teories els millors filòlegs —joves i no tan
joves— d’arreu dels països que compartim la mateixa llengua llatina evolucionada en les nostres
parles particulars de cada comunitat.

Vicent F. Garcia Perales
Universitat CEU Cardenal Herrera

Premis i distincions. – Estudis Romànics es congratula pels premis i distincions que al llarg
d’aquest curs han rebut els membres de l’Institut següents: Josep Vallverdú, Premi Reconeixe-
ment de la infància (Literatura), concedit pel Departament d’Acció Social de la Generalitat de
Catalunya; Josep Piera, Premi Joanot Martorell (Narrativa), atorgat per l’Ajuntament de Gandia
per la seva obra sobre Francesc de Borja; Antoni M. Badia Margarit, Homenatge de l’Associació
Sobirania i Justícia; Mariàngela Vilallonga, Premi «L’Ambiente Gianfranco Merli», concedit pel
Consiglio Nazionale del Movimento Azzurro d’Italia (Roma, Cambra de Diputats); Josep Nadal,
Premi Jaume Vicens Vives a la qualitat docent atorgat per la Generalitat de Catalunya; Denise
Boyer, Premi Internacional Ramon Llull de la Generalitat de Catalunya; Vicent Pitarch, Bloc d’Or
atorgat pel Bloc d’Or; Carles Miralles, Premi de la Crítica Literària per l’obra L’ombra dels dies
roja, concedit per las Asociación española de Críticos Literarios; Joan Solà, premi Joan Coromi-
nes de la CAL en reconeixement a la seva trajectòria en defensa de la llengua i la cultura catalanes;
Jordi Carbonell, Premi Maria Lluïsa Serra 2010 Taula d’Or (Menorca). També han estat guardo-
nats Anne Charlon, XXI Premi J. M. Batista i Roca 2009 atorgat per l’Institut de Projecció Exte-
rior de la Cultura Catalana; Abelard Saragossà, Premi Assaig Ciutat d’Alzira per l’obra El valen-
cià de Benat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast lèxic.

[N. del C. de R.]

Canvi en el Consell de Govern de la Secció Filològica de l’IEC. – El dia 18 de juny de 2010
van tenir lloc les eleccions per al nou Consell de Govern de la Secció Filològica, que està format
pels senyors Isidor Marí, president, Gemma Rigau, vicepresidenta, Ramon Sistac, secretari, i Vi-
cent Pitarch, tresorer. Els donem la benvinguda més cordial i els desitgem molt d’èxit en l’exerci-
ci dels seus càrrecs. A la vegada agraïm la magnífica labor que ha dut a terme el Consell de Go-
vern anterior que estava constituït per Joan Martí, president, Isidor Marí, vicepresident, Maria
Josep Cuenca, secretària, i Ramon Sistac, tresorer.

[N. del C. de R.]
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