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cle de Promoció Econòmica de Balaguer, i Joan Biscarri, vicerector d’Activitats Culturals i Projec-
ció Universitària de la Universitat de Lleida.

Marta Cortina
Ajuntament de Balaguer

Celebració del centenari de la Gramática de Fabra i presentació del volum vuitè de les
seves Obres completes (16 d’octubre de 2012). — El 16 d’octubre de 2012 se celebrà a Barcelona
un homenatge a Pompeu Fabra, amb motiu del centenari de la seva Gramática de la lengua cata-
lana (1912) i de la publicació del volum vuitè de les seves Obres completes. L’acte, que tingué lloc
a l’auditori del Palau de la Generalitat, ple de gom a gom, fou presidit pel conseller de Cultura de
la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, que era acompanyat per la directora general de Po-
lítica Lingüística, Yvonne Griley, i hi participaren Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis
Catalans, Isidor Marí, president de la Secció Filològica del mateix Institut, i Jordi Mir, codirector,
amb el ja traspassat Joan Solà, de les Obres completes de Pompeu Fabra. El professor Giner posà
en relleu que la Gramática de 1912 és potser l’obra mestra de Fabra, en fixar «l’extensió i els límits
del model gramatical del català». El president de la Filològica destacà que era la primera gramàtica
d’enfocament modern i «representava un canvi radical de paradigma, perquè estava basada en la
llengua parlada i el català oriental». Per acabar el seu parlament, Marí recordà unes paraules del
malaguanyat Joan Solà, segons el qual el català no assoliria la plena igualtat sense disposar d’un
Estat propi. La presentació del volum vuitè de les Obres completes de Fabra, anà a càrrec, com hem
avançat, de Jordi Mir, el qual recordà que, el present volum, dedicat a recollir la seva correspondèn-
cia, no sols reunia totes les cartes que s’havien pogut trobar —enviades o rebudes per Fabra, des
de 1893 fins a 1948, any de la seva mort—, sinó també el «Curs de llengua catalana per correspon-
dència (1948-1949)», que el gramàtic preparà il·lusionat els últims mesos de vida, seguint un encàr-
rec de Josep Tarradellas. La temàtica de l’epistolari és certament molt variada, però hi tenen un
especial relleu les discussions lingüístiques i no cal dir que es tracta d’un testimoniatge excepcional
de l’evolució històrica i sociocultural de la primera meitat del segle xx. La sessió conclogué amb
unes paraules del conseller Mascarell, el qual proclamà que «més que un acte de record és un acte
de futur», atès que «els pobles que saben mirar enrere donen mostres que saben mirar endavant».

Francesc Vallverdú
Institut d’Estudis Catalans

Actes de celebració del centenari de Ramón Carnicer (18 d’octubre de 2012 i 13 de desem-
bre de 2012). — El centenari del naixement de l’escriptor i filòleg Ramón Carnicer (Villafranca
del Bierzo, Lleó, 1912 — Barcelona, 2007) s’ha celebrat amb nombrosos actes a Lleó, Barcelona i
altres ciutats, amb la implicació de diverses institucions. Hi destaquen les jornades acadèmiques
que han posat en relleu la importància i vigència de la seva obra literària. S’han publicat noves edi-
cions d’alguns dels seus llibres i més d’un centenar d’articles en premsa i revistes. S’ha inaugurat
un monument a Villafranca del Bierzo i s’han fet exposicions, projeccions de documentals i nom-
broses activitats didàctiques i divulgatives. Dins l’àmbit universitari, s’han fet jornades d’estudi i
d’homenatge a Lleó i a Barcelona.

El departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona va organitzar una jor-
nada d’homenatge a Ramón Carnicer el 18 d’octubre de 2012, amb la participació dels professors
de Literatura Anna Caballé, José-Carlos Mainer, Laureano Bonet i Doireann MacDermott; Enrique
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