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Carles Salvador), Miquel Àngel Pradilla Cardona (Institut d’Estudis Catalans) o José Enrique Gar-
gallo Gil (Institut d’Estudis Catalans).

L’acte es va clausurar amb la intervenció del president de Maestrat Viu, Pau Fabregat Bel-
tran. El discurs va començar reivindicant el llegat de Joaquim Garcia Girona i l’aportació de tots 
els guardonats de la 7a edició dels Premis. A continuació, va situar la cultura com a motor de 
canvi i de llibertat: «En temps de crisi social i sanitària, cal més cultura que mai. [...] Invertim 
més en cultura perquè només serà la cultura qui ens salvarà com a societat». Fabregat també es va 
felicitar pels acords plenaris d’Albocàsser, Atzeneta del Maestrat, la Serratella i Vistabella del 
Maestrat, que assumeixen la proposta de comarcalització de Maestrat Viu, la qual preveu tres 
capitals, Atzeneta del Maestrat, Albocàsser i Sant Mateu, i una àrea metropolitana litoral. Per úl-
tim, el president criticà que «es continua aprofundint en la visió extractivista i especuladora cap 
al territori», i exigí un model de desenvolupament rural participat per la societat que l’habita i 
amb inversions en els negocis, en els productes i en la gent del món rural. En definitiva, un dis-
curs que clamà per la justícia social i per la llengua i la cultura com a eines fonamentals per a la 
vertebració del territori.

Per acabar, s’anuncià que la gala dels Premis 2021 tindrà lloc a la localitat d’Albocàsser, tal 
com ha ocorregut des de 2014 a Peníscola, Traiguera, Sant Mateu, Benassal, Vinaròs i Atzeneta 
del Maestrat. A sol post, la vesprada es completà amb el sopar al Restaurant Casa Ramon d’Atze-
neta, on, en un ambient distés, els assistents pogueren mostrar l’agraïment i l’amistat a les perso-
nalitats i als col·lectius havien estat reconeguts. Un any més els Premis Maestrat Viu han esdevingut 
la fita ineludible en la reivindicació pública de l’idioma a la comarca del Maestrat.

Josep messeguer-Carbó

IV Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatu-
ra Catalanes (Universitat de Barcelona, 30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2020). — Els dies 
30 de setembre i 1 i 2 d’octubre de 2020 va tenir lloc el IV Congrés Internacional de l’Associació 
de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), organitzat en aquesta edició 
pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la Universitat de Barcelona ––amb 
el suport de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L’AJILLC 
és una entitat nascuda a València el 2017 que aplega joves investigadors en catalanística d’arreu; 
sens dubte, una eina clau per garantir-ne el present i el futur.

La situació sanitària va impedir que se celebrés de manera presencial, però els organitzadors 
van reconvertir-lo en un exitós congrés en línia que va aplegar una quarantena d’investigadors de 
les diferents universitats de la catalanofonia —i també de més enllà: Tolosa de Llenguadoc, Sara-
gossa, Madrid i Venècia. Les comunicacions que s’hi van presentar abraçaven tots els àmbits dels 
estudis catalans: teoria literària, història de la literatura, edició de textos, sociolingüística, didàcti-
ca, lingüística històrica i lingüística sincrònica. 

El primer dia, F. Xavier Vila (Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, UB) i 
Pau Martín Miñana (AJILLC) van obrir el Congrés i van donar pas a la conferència inaugural, 
«Construir el futur de la llengua catalana», a càrrec del sociolingüista Isidor Marí (Universitat 
Oberta de Catalunya, Institut d’Estudis Catalans). En la seva intervenció, Marí va desmentir els 
discursos mil·lenaristes sobre el futur del català, va presentar dades que corroboraven les possibili-
tats reals de futur de la llengua i va fer propostes d’actuació a tots els nivells —administració, le-
gislació, societat civil, àmbit individual— per construir-lo. Va destacar especialment les propostes 
que feu emmirallant-se en casos reeixits, com el Quebec o la Unió Lingüística Neerlandesa, espe-
cialment important perquè permetria emmirallar-hi la necessària coordinació de les diferents ad-
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ministracions de la catalanofonia. La jornada va continuar, fins a mitja tarda, amb sessions 
paral·leles de comunicacions.

El segon dia van continuar les sessions paral·leles, que van allargar-se fins a la tarda. A mig 
matí, en l’acte conjunt del dia, Xavier Mas Craviotto, Blanca Llum Vidal i Marina Porras, mode-
rats per Anna Maria Villalonga, van presentar la taula rodona: «Joves escriptors: de la formació 
filològica a l’ofici d’escriure». Hi van debatre temes com la seva formació filològica, la creació 
literària i el món que l’envolta, i la distància entre la societat i el món acadèmic en la difusió dels 
estudis sobre literatura. El debat es va plantejar des d’una visió molt crítica que va rebre el suport 
explícit de bona part dels assistents. 

Divendres, el darrer dia, es va iniciar amb dues sessions paral·leles de comunicacions. Des-
prés de la pausa, Francesco Ardolino (Universitat de Barcelona) va pronunciar la conferència de 
clausura del congrés: «El jo, el text, la recepció i el codi. Quatre qüestions de crítica maragallia-
na», en la qual va exposar noves lectures de Maragall partint, no pas de la crítica positivista, sinó 
del text. Tota una lliçó de com fins i tot les lectures més canòniques es poden replantejar. A conti-
nuació Eloi Bellés, del comitè organitzador, va cloure el congrés.

Finalment, la tarda del darrer dia va tenir lloc l’assemblea general de l’AJILLC, que entre al-
tres qüestions internes va escollir la Universitat de Perpinyà com a seu per al V Congrés, que, si no 
hi ha res de nou, se celebrarà a la capital de la Catalunya del Nord la tardor del 2021. Així, el con-
grés s’haurà celebrat ja a gairebé la totalitat de l’àmbit lingüístic: al País Valencià, a Catalunya, a 
les Illes Balears i a la Catalunya del Nord. Potser el següent pas serà obrir-se camí més enllà dels 
Països Catalans.

Eloi beLLés
Universitat de Barcelona

Premis i distincions. — Al llarg del curs que va d’octubre de 2019 a setembre de 2020 diver-
sos membres de la Secció Filològica han estat distingits amb premis i distincions; per aquest mo-
tiu, el Comitè de Redacció els felicita efusivament. M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció 
Filològica, ha rebut la distinció de Membre Internacional del centre d’estandardització i política 
Lingüística de Xina (Pequín, 5 de setembre de 2019). Josep Martines ha estat elegit per unanimitat 
«Delegato per l’ambito ispanico e de l’ISIC-IVITRA» al si de l’Associazione Italiana di Paremio-
logia e Fraseologia Phrasis (Roma, 12 de setembre de 2019). Gemma Rigau ha rebut el III Premi 
Ateneu Barcelonès en la categoria de reconeixement a la defensa de la llengua (Barcelona, 28 de 
novembre de 2019). Josep Moran ha rebut un homenatge de la Universitat de Barcelona i la Secció 
Filològica arran del seu 75è aniversari, en el marc d’una Jornada d’Onomàstica (28 de novembre 
de 2019). Josep Vallverdú ha estat distingit amb la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, 
per la seva destacada i reconeguda trajectòria en la literatura infantil (23 de desembre de 2019). 
Joan Peytaví Deixona ha estat elegit vicepresident del Consell Nacional d’Universitats, secció 73 
de llengües de França. Joan F. López Casanovas ha rebut el Premi Josep M. Llompart de l’Obra 
Cultural Balear en reconeixement a la seva tasca per la normalització lingüística (Palma, 28 de 
desembre de 2019). Maria Josep Cuenca i Josep M. Nadal han estat distingits amb la Creu de Sant 
Jordi que concedeix la Generalitat de Catalunya. Joaquim Mallafrè ha estat guardonat amb la dis-
tinció «El més amic de Reus», concedida pel Centre d’Amics de Reus per la seva trajectòria relle-
vant i per haver contribuït a enaltir el nom de Reus. D’altra banda, Santiago Frigola, col·laborador 
del projecte de la Llengua de Signes Catalana i investigador del laboratori de LSC de la Universitat 
Pompeu Fabra, ha estat guardonat amb el III Premi LSC de Foment de la Llengua de Signes Cata-
lana atorgat per la Generalitat de Catalunya (13 de gener de 2020). Albert Jané ha estat homenatjat 
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