
elegant i documentada les referències de caire personal amb les valoracions acadèmiques i
científiques. Per les vies de recerca que ha obert, el qualificà d’Orfeu de l’Empordà, per la pro-
jecció internacional, de Perseu, i per la fortalesa en la lluita contra el dragó, de Jàson. Tants
eren els seus deutes d’agraïment que «no tenía ni lenguas ni bocas suficientes para el elogio».

La intervenció de Carles Miralles, a més dels agraïments obligats, però també emotius i
personalitzats, afegí algunes precisions sobre el contingut del llibre i les aportacions que, a
partir de la seva lectura d’Arquíloc i d’Hipònax, li han permès de llegir d’una altra manera
molts poetes. Anuncià, també, que seguiria llegint i publicant les seves interpretacions d’altres
poetes elegíacs o iàmbics, tant arcaics com hel.lenístics. I acabà amb unes reflexions sobre la
filologia que li interessa i la identificació entre poesia i llenguatge. Finalment, i malgrat un
pessimisme realista pel que fa a les «grans paraules de la nostra tradició humanística» afirmà
que se sentia «content i feliç de veure l’aplec d’amics, de filòlegs, d’amants de les paraules i
de la poesia». El nostre objectiu, doncs, s’havia realitzat. [E.V.]

Premis de la Fundació Catalana per a la Recerca 2004. — L’11 de novembre de 2004,
al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat i sota la presidència del President de la Gene-
ralitat, M. H. Sr. Pasqual Maragall, se celebrà l’acte de lliurament dels XV premis de la Funda-
ció Catalana per a la Recerca. Els guardonats d’aquest any han estat el Dr. Miguel Ángel La-
gunas, catedràtic de l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions, de la Universitat Politècnica
de Catalunya, i el Dr. Joan Veny, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de
l’Institut d’Estudis Catalans. En el decurs de l’acte els guardonats recolliren l’escultura sím-
bol del premi i pronunciaren sengles ponències, sobre Les tecnologies de les comunicacions:
tres dècades vertiginoses i Diatopisme i estàndard en català, respectivament. Pel que fa a
aquesta darrera, més afí a la temàtica de la nostra revista, constituí una brillant i apassionada
defensa del valor de la dialectologia i de l’aportació que pot fer a tots els camps de la lingüís-
tica i, fins i tot, d’altres ciències afins. Clogueren l’acte les paraules del president de la Fun-
dació Catalana per a la Recerca i del president de la Generalitat. [M. R. B. i R.]

Homenatges a Jordi Carbonell i de Ballester amb motiu del vuitantè aniversari. —
El dia 23 d’abril de 2004, vuitantè aniversari de Jordi Carbonell i Ballester, membre de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, la Fundació Josep Irla va organitzar-li un sopar
d’homenatge, en la seva condició de president d’Esquerra Republicana de Catalunya. L’àga-
pe tingué lloc a l’edifici de les Reials Drassanes de Barcelona.

El caràcter obert de l’acte féu que s’hi congreguessin companys de partit i simpatitzants,
intel.lectuals i col.legues del món acadèmic, treballadors i treballadores de l’IEC, amics i fa-
miliars, i també ciutadans que volgueren homenatjar qui ha estat un referent cívic per a molts
catalans —amb el benentès que les condicions dels assistents no s’exclouen entre elles. Hi as-
sistiren persones vingudes d’arreu del territori de llengua catalana, de la Franja a les Illes i
l’Alguer, de la Catalunya Nord a València.

Fou projectat un vídeo en el qual es recollien i s’exemplificaven les diverses facetes que
han configurat la vida de Jordi Carbonell i n’han afaiçonat el personatge: el jove universitari,
a qui la guerra privà del que hauria estat la formació universitària normalment prevista poc
abans. El col.laborador de l’IEC i membre numerari de la casa més tard, adjunt del secretari ge-
neral Ramon Aramon i Serra, secretari de la Secció Filològica i director de l’Oficina d’O-
nomàstica. El director de la Gran Enciclopèdia Catalana. El lector català de Liverpool, pro-
fessor dels quasi clandestins Estudis Universitaris Catalans, professor de la nova Universitat
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