
622 cRÒnIca

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 43 (2021), p. 599-623

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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en ocasió del seu norantè aniversari i de la publicació, en honor seu, del llibre El barrufet gramà-
tic, en el qual han col·laborat membres de la Secció Filològica (IEC, 9 de juliol de 2020).

Finalment, antics membres de la Secció Filològica han estat honorats pòstumament amb di-
versos actes. L’Ajuntament de Barcelona, que el 1938 havia concedit la Medalla d’Or de la Ciutat 
a Pompeu Fabra però no li havia pogut lliurar, va donar aquesta distinció als seus nets —que la van 
dipositar a l’IEC— en un acte institucional al Saló de Cent de l’Ajuntament (3-4 de desembre de 
2019). Aina Moll ha rebut l’homenatge de la Generalitat de Catalunya (Palau de la Generalitat) i el 
poble de Biniali (Mallorca), segona residència que fou de la il·lustre filòloga, li ha dedicat una pla-
ça amb el seu nom. Carles Miralles ha estat homenatjat amb una mostra bibliogràfica de la seva 
biblioteca llegada a la Universitat de Barcelona al CRAI Biblioteca Lletres (1 de setembre de 
2020). Maria Àngels Anglada va ser recordada a l’IEC amb la celebració del Simposi «Rellegir 
Anglada», en commemoració del 90è aniversari del seu naixement, organitzat per la Institució de 
les Lletres Catalanes i la SC de Llengua i Literatura (9 de març de 2020). La Biblioteca Marcel·lí 
Domingo, de Tortosa, ha dedicat una de les seves sales a Curt J. Wittlin (20 de febrer de 2020). Es 
va publicar en línia, en el marc de l’Any Badia i Margarit, l’exposició virtual «Badia i Margarit, 
100 anys», que recuperava el contingut de l’exposició «El rector Badia i la transició a la Universi-
tat de Barcelona», que es va poder visitar del 3 de desembre al 23 de gener de 2008 a l’edifici 
Històric de la Universitat de Barcelona, amb motiu de l’acte que la Universitat li va retre en reco-
neixement de la seva trajectòria acadèmica, professional i humana. Josep Carner ha estat recordat 
durant l’any 2020 arran del cinquantè aniversari de la seva mort. [Nota del C. de R.]
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