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genero». Una molt erudita i bona exposició des del punt de vista lexicogràfic, que el professor Ál-

varez de Miranda domina a la perfecció, com ja ha demostrat diverses vegades en altres conferèn-

cies a la Fundació Germà Colón.

El segon dia del curs començà amb la intervenció del catedràtic de llengua catalana de la Uni-

versitat Jaume I Vicent Salvador, que ens oferí «L’assaig com a gènere discursiu i com a gènere 

literari». Una bona intervenció que va deixar clar el domini del professor Salvador en aquesta 

mena de gèneres assagístics. La sessió següent corregué a càrrec de l’historiador medievalista i 

també gran coneixedor i estudiós de Joan Fuster, el catedràtic de la Universitat de València Antoni 

Furió, amb el tema «L’assaig en Joan Fuster: un continu examen de consciència». Demostrà el 

profund seguiment de l’obra fusteriana des del principi i ens féu fruir d’una molt bona conferència.

Al final del matí, es va presentar el llibre Poesia actual: vivències i art. Es tracta de la publica-

ció de les conferències del curs d’estiu de l’any anterior, editades per la Fundació Germà Colón i 

les Publicacions de la Universitat Jaume I, llibre a cura de Germà Colón, Rosa Agost i Santiago 

Fortuño, amb la participació de Carme Pinyana, editora de la Universitat Jaume I. 

A la represa de les sessions, ja a la tarda, tinguérem el plaer d’oir l’interessant i sempre origi-

nal professor Carlos Gilly, de la Universitat de Basilea. Parlà sobre «Primeros ecos del Quijote en 

el ensayo alemán». 

La tercera i darrera de les sessions del curs ens va oferir una gran sorpresa de la mà del profes-

sor Josep M. Esquirol de la Universitat de Barcelona. Sota el títol «Què significa pensar?» ens va 

proposar una sèrie de qüestions i plantejaments filosòfics vitals que van acabar amb una magnífica 

intervenció dels assistents, que tan sols la limitació temporal de la conferència fou capaç de tallar. 

Finalment, «El sueño imperial de Eugenio d’Ors», de Javier Varela Tortajada, de la Universitat 

Nacional d’Educació a Distància, ens apropà a l’assagista i polèmic autor català en els dos ves-

sants més coneguts on va actuar: el vessant català i el vessant espanyol. 

Lluís Gimeno

Universitat Jaume I

Premis i distincions. —  Al llarg del curs que va d’octubre de 2016 a setembre de 2017, mem-

bres de la Secció Filològica i diversos col·legues han estat distingits amb premis; per aquest motiu, 

el Comitè de Redacció els felicita efusivament.

Joan Martí i  Castell ha estat elegit membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona (20 

abril) i ha rebut la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Joan Veny ha estat nomenat 

doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears (10 octubre) i ha rebut la Medalla d’Or 

del Govern de les Illes Balears (28 febrer). Josep Vallverdú ha estat nomenat fill adoptiu de Bala-

guer (16 desembre) i homenatjat a la Universitat de Lleida per la Fundació Josep Irla per la seva 

trajectòria cívica i política (28 abril). Pere Verdaguer ha rebut l’homenatge de la Universitat de 

Perpinyà (1 novembre) i l’escriptora i lingüista Renada-Laura Portet ha estat honorada per l’Insti-

tut d’Estudis Catalans i la Institució de les Lletres Catalanes (IEC, 28 juny). La Medalla de la 

Universitat de València ha estat concedida a Vicent Pascual i a Joan Francesc Mira (1 desembre). 

Joaquim Mallafrè ha estat guardonat amb el Premi Recercat, de l’Institut Ramon Muntaner (Cen-

tre de Lectura, Reus, 29 abril) i Jordi Carbonell ha rebut, a títol pòstum, un dels Premis Nacionals 

Joan Coromines de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (Pallejà, 20 maig). 

Joaquim M. Puyal ha estat distingit amb el premi Sport Cultura Barcelona 2016 (categoria «Millor 

Trajectòria»), concedit per la Fundació RBA (16 octubre). El Campus Terres de l’Ebre de la Uni-

versitat Rovira i Virgili, el centre associat de la UNED a Tortosa i la seu territorial de la UOC han 

dedicat un homenatge a Joan S. Beltran, membre corresponent de l’IEC, que va incloure una expo-
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sició sobre la seva obra. El premi Desideri Lombarte ha estat atorgat al Seminari Autonòmic de 

professors i professores de Llengua Catalana, «per la seua inestimable contribució a la normalitza-

ció de la llengua catalana a Aragó» (El Campell, 29 de setembre); anteriorment l’havien rebut Ar-

tur Quintana i José Bada. Albert Jané ha rebut el Premi especial del Jurat dels Premis Martí Gasull 

(27 febrer).

Finalment hem de ressenyar l’elecció de Vicent Pitarch com a president fundacional de l’As-

sociació Cultural Sobiranista «Miquel Penya», i de José Enrique Gargallo com a president de 

l’Instituto Cultural y de Estudios del Rincón de Ademuz (21 agost).

[N del C. de R.]
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