
José Manuel Blecua Perdices rep la distinció Vicens Vives 2005. — El professor José
Manuel Blecua Perdices, del departament de Filologia Espanyola de la UAB, ha rebut la dis-
tinció Vicens Vives al mèrit docent, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya a través
del DURSI. El premi, creat l’any 1996, reconeix l’excel.lència en la docència universitària i,
en el cas del professor Blecua, ha estat atorgat per la seva tasca de renovació metodològica
amb la incorporació de noves tecnologies en l’estudi de la llengua i la literatura. També, en la
seva variant a títol individual, ha rebut aquesta distinció l’any 2005 el professor Xavier Gómez
i Arbonés, de la Facultat de Medicina de la UdL, i diversos equips docents de diverses uni-
versitats a títol col.lectiu. [M. R. B. i R.]

Premi Narcís Monturiol a Eulàlia Duran. — La professora Eulàlia Duran i Grau, his-
toriadora, catedràtica emèrita de filologia catalana de la Universitat de Barecelona, membre de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, ha estat guardonada amb el Premi Narcís
Monturiol, de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de la seva valuosa trajectòria de
recerca en el camp de la cultura del Renaixement i de la literatura catalana moderna. [J. V.]

Premi d’Actuació Cívica a Josefina Salord. — Josefina Salord i Ripoll, catedràtica de
llengua i literatura catalanes d’Institut de Batxillerat, presidenta del Consell Científic de l’Ins-
titut Menorquí d’Estudis, codirectora de la Revista de Menorca, ha rebut el Premi d’Actuació
Cívica de la Fundació Lluís Carulla per la seva brillant trajectòria en el domini de la la llen-
gua, la cultura i la literatura catalanes a Menorca. [J. V.]

* * *

Tesi doctoral a la Universitat de València. — El dia 20 de desembre de 2004 Sílvia J.
Pínter i Soler va presentar la seva tesi doctoral a la Universitat de València (Departament de
Filologia Catalana), amb el títol Estudi de les unitats fraseològiques antroponímiques cata-
lanes: aplicació del fràsic del Diccionari català-valencià-balear, preparada sota la direcció
de la doctora Maria Conca, d’aquella universitat. El tribunal estava format per J. Veny (Uni-
versitat de Barcelona), A. Iglesias (Universitat d’Orléans), V. Salvador (Universitat Jaume
I de Castelló) i E. Casanova i M. Nicolàs (Universitat de València) i fou puntuada amb la
màxima qualificació. Prèvia una presentació teòrica sobre la fraseologia i l’onomàstica an-
troponímica, l’autora fa una anàlisi meticulosa de les quatre-centes vuitanta-tres unitats fra-
seològiques recollides al Diccionari Alcover-Moll, detenint-se en aspectes documentals,
etimològics i motivacionals, lligats sovint amb l’anàlisi del discurs, el folklore, la història i
la literatura. Es tracta d’un treball valuós, el primer d’aquesta naturalesa referent a la llen-
gua catalana. [J. V.]

Tesi doctoral d’Olga Cubells. — El Departament de Filologia Catalana de la Universi-
tat Rovira i Virgili el 30 de setembre de 2005 va acollir la lectura de la Tesi doctoral Els par-
lars de la Ribera d’Ebre. Estudi geolingüístic d’Olga Cubells Bartolomé. El treball, dirigir pel
Dr. Pere Navarro, va ser sotmès a consideració per un tribunal format pels doctors Joan Veny
(UB), Gemma Rigau (UAB), Ramon Sistac (UdL), Vicent Beltran (UA) i Miquel Àngel Pra-
dilla (URV). El resultat de la deliberació fou Excel.lent cum laude per unanimitat.
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