CRÒNICA

Recordem allò que avui ens justifica. — No és la primera vegada que, al llindar de la
“Crònica” dels nostres volums, ens encoratgem nosaltres mateixos a treure forces del passat,
tant si aquest se’ns imposa en forma de persones, com si ho fa en forma d’institucions. Justament els avatars de la història ens fan coincidir, en una actualitat que començà el 2005, alguns
fets que seríem ingrats si els deixàvem passar sense evocar-ne l’existència ni la influència. Pel
costat de les persones, el nostre eminent lingüista Joan Coromines nasqué l’any 1905 i el 2005
ens impel.lia a commemorar-ne el centenari, i, pel costat de les institucions, dos altres centenaris imminents ens criden l’atenció: el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(1906) i la fundació de l’Institut d’Estudis Catalans (1907). Des d’aquest mirador dels Estudis
Romànics, tindrem en compte tots tres esdeveniments anunciats. Si la crònica d’aquesta revista (com la de qualsevol altra entitat o publicació) és el relat de quelcom que ja fou, en el moment oportú donarem compte dels actes que s’hauran referit al Congrés de 1906 i a l’Institut
(1907). De moment, enguany ens recordem del Congrés de 1906 (ací mateix, p. 267-279). Pel
que fa a Joan Coromines, el lector trobarà, també en aquest volum (p. 539-541), el relat de què
n’ha dit l’Institut d’Estudis Catalans, i més concretament la seva Secció Filològica. Ara bé,
atès que la Generalitat de Catalunya, no sense un cert retard, ha proclamat l’“Any Coromines”
(que es considerarà en vigor del 21 de març de 2005 al 31 de desembre de 2006), al vol. XXIX
(2007) dels Estudis Romànics procurarem de publicar-ne una informació complementària, de
manera que, entre els dos volums consecutius de la revista, haurem pogut informar sobre unes
activitats que abastaran tot el llarg any commemoratiu. [A. M. B. i M.].
LXXIV Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans (22 abril 2005). — Els premis de l’Institut, instituïts des de l’any 19l4, han esdevingut un referent per a la llengua i la
cultura catalanes. En l’acte solemne de la seva setantaquatrena edició, celebrat el 22 d’abril, es
va procedir al seu lliurament als guardonats. Entre els que afecten temes humanístics, cal assenyalar el Premi Marià Aguiló de Gramàtica Històrica i Història de la Llengua atorgat a Sandra Montserrat i Buendia pel seu treball Evolució semàntica de venir (segles XII-XVI). Una
aproximació segons la semàntica diacrònica cognitiva, de metodologia innovadora; el Premi
Joan Coromines de Lexicografia i Onomàstica, concedit a Anna Matamala Ripoll, pel treball
Les interjeccions en un corpus audiovisual. Descripció i representació lexicogràfica, que tracta amb profunditat el tema de les interjeccions; el Premi de Sociolingüística atorgat a Josep J.
Conill Ripollès, pel treball Del conflicte lingüístic a l’autogestió. Materials per a una sociolingüística de la complexitat, que construeix models teòrics i obre noves perspectives metodològiques; el Premi Fundació Mercè Rodoreda, a Neus Real Mercadal pel treball Les
novel.listes dels anys trenta: obra narrativa i recepció crítica, que exhibeix una excel.lent recerca hemerogràfica. També es van lliurar les Borses d’estudi de la Generalitat de Catalunya
destinades a investigadors estrangers interessats a fer una estada en un territori de llengua caEstudis Romànics. Vol. XXVIII (2006), p. 535-607
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talana a fi d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana; les persones seleccionades
van ser Annemarie Mayer (Alemanya) pel projecte Ramon Llull i el diàleg interreligiós, i Laura Calosci (Itàlia) pel projecte El gir proteccionista de la Junta de Comerç de Barcelona
(1815-1845). [J. V.]
Nous membres de l’IEC (2005). — En el decurs de l’any 2005, l’IEC ha vist incrementat el nombre dels seus membres numeraris, aquesta vegada tots de la Secció Filològica. Són
els següents: Josep Piera i Rubio (escriptor), Mila Segarra i Neira (Gramàtica i Història de la
llengua), Mariàngela Vilallonga (Filologia clàssica), Joan Peytaví Deixona (Onomàstica),
Modest Prats i Domingo (Història de la llengua), Miquel-Àngel Pradilla Cardona (Sociolingüística), Josep Martines Peres (Lexicografia) i Maria Josep Cuenca Ordinyana (Gramàtica).
[A. M. B. i M.]
La Secció Filològica a les Valls d’Àneu. — Els dies 1 i 2 de juliol del 2005, els membres
de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans celebraren la reunió ordinària del seu
Ple a les Valls d’Àneu (Pallars Sobirà). Seguint el costum de visitar de tant en tant diversos indrets dels Països Catalans, la Secció Filològica acceptà, aquest cop, la invitació del Consell
Cultural de les Valls d’Àneu, encapçalat pel seu president, Sr. Ferran Rella, i la de la recentment creada Delegació a Lleida de l’IEC, dirigida pel Sr. Ramon Sistac.
Divendres, 1 de juliol, a migdia i a la Sala d’Actes de l’Ajuntament d’Esterri d’Àneu, se
celebrà la sessió a porta tancada de la Filològica, i, en acabat, hi tingué lloc la recepció oficial.
Hi intervingueren, per agrair el fet d’haver acceptat la invitació i per exposar algunes característiques i reptes de futur d’aquesta comarca, el Sr. Ramon Badia, alcalde d’Esterri; el Sr. Àngel Guiu, president del Consell Comarcal del Pallars Sobirà, i el Sr. Agustí López, diputat de
CiU al Parlament pel Pallars Sobirà. Tancaren l’acte unes breus paraules, també cordials i plenes d’agraïment, dels Srs. Ferran Rella, Ramon Sistac i Joan Martí, president de la Secció Filològica.
A les cinc de la tarda, i en una de les sales de Casa Gassia (Ecomuseu de les Valls d’Àneu),
s’obriren al públic els actes d’homenatge a Joan Coromines i Vigneaux (1905-1997), en ocasió
del centenari del seu naixement, i que consistiren en la presentació, a càrrec de diversos especialistes, d’activitats i investigacions de llengua i literatura relacionades amb el territori pallarès. Els Srs. Ramon Sistac i Ferran Rella parlaren —en el marc de l’Any Hug Roger III— de
la figura del que fou l’últim comte de Pallars, amb el propòsit que esdevingui a partir d’ara un
referent històric i cultural de tot el Pallars. El Sr. Pep Coll, celebrat escriptor pallarès, centrà
la seua intervenció en la necessitat que la nova edició del Diccionari de la Llengua Catalana
inclogui mots pallaresos com «carant» i «escarantar» o revisi i matisi el significat d’altres paraules com és ara «orc», «gaial», «llenasca», «xinar» i «esquerar». El Sr. Albert Turull explicà
l’elaboració de l’Inventari Toponímic de les Valls d’Àneu, del qual ja ha sortit el primer volum, De Marimanya al Cargol. El Sr. Jaume Cabré comentà la seua vinculació amb el Pallars
i desvetllà alguns secrets de la seua novel.la Les veus del Pamano. El Sr. Josep Moran i la Sra.
Núria Tost exposaren el mètode amb què s’ha confeccionat el Nomenclàtor oficial de la toponímia major de Catalunya. Finalment, els Srs. Jordi Mir i Joan Solà presentaren el primer volum de les Obres Completes de Pompeu Fabra; Mir comentà la relació de l’eminent lingüista
amb l’excursionisme, i Solà donà detalls sobre l’aspecte material d’aquestes Obres completes.
Tot seguit, al batedor de Casa Gassia i sota el sol clement de la tarda, els Joves Acordionistes del Pallars, dirigits per Josep Colom, oferiren un concert de peces variades que motivà

