
Sanvicén, féu la clausura oficial, estimulant els organitzadors i els assistents perquè l’èxit as-
solit es repetís en la propera edició dels Espais Terminològics.

F. Xavier FARGAS VALERO

Centre de Terminologia TERMCAT

Acte de nomenament de Germà Colón Domènech com a Doctor Honoris Causa per
la Universitat Complutense de Madrid. – El dia 29 de gener de 2007, al Paranimf de la Uni-
versitat Complutense, l’il.lustre filòleg romanista Germà Colón (Castelló de la Plana, 1928) va
ser investit Doctor Honoris Causa, incorporant-se al claustre d’aquesta universitat, a petició
del Departament de Llengua Espanyola i de l’Institut Universitari Menéndez Pidal. Aquest
significatiu guardó s’afegeix a una llarga llista de mèrits que reconeixen internacionalment la
seva vàlua científica.

He tingut l’honor d’assistir a aquest acte acadèmic per molts i diversos motius: com a Vi-
cerectora de Cultura de la Universitat Jaume I de Castelló, en nom del meu Rector, com a
membre del Patronat de la Fundació Germà Colón, amb seu a la meua universitat, com a mem-
bre de la Junta Permanent de la Associació de Història de la Llengua Espanyola de la que el
Dr. Colón és vicepresident, com a professora de filologia i, per tant, amb deute permanent amb
el mestre, com a castellonenca i, el que em dona més satisfacció, com a persona a qui Germà
Colón honra amb la seva amistat des de fa molts anys. Per tot això, agraeixo l’oportunitat que
m’ha brindat la revista Estudis Romànics de fer aquesta petita ressenya.

Els presents gaudirem de l’elegant discurs de Laudatio de l’homenatjat que ens va dirigir
l’insigne hispanista de la Complutense Dr. José Jesús de Bustos Tovar. El Dr. Bustos va traçar
breument el perfil biogràfic i acadèmic del professor Colón. Va destacar, com no podia ser
menys, la seva intensa i rigorosa dedicació a l’estudi de les llengües romàniques, majorment
des de la seva càtedra de la Universitat de Basilea, la qual ocupà l’any 1967. Per raons obvies
de limitació de temps, sintetitzà l’aportació del professor Colón a la filologia en tres camps
d’investigació: l’edició de textos medievals no literaris, la indagació etimològica –fent èmfasi
en els nombrosos i valuosos treballs desenvolupats en aquest àmbit científic– i l’anàlisi dels
fenòmens de lingüística contrastiva, molt especialment entre el lèxic castellà i català. El Dr.
Bustos, en aquest punt, no va deixar de recordar l’estima profunda de Germà Colón pel català,
la seva llengua materna, i la contribució dels seus estudis a la seva dignificació i normalització.

La lliçó que ens va regalar Germà Colón, desprès de correspondre emocionat a la Lauda-
tio del seu bon amic, versà sobre la figura i l’obra d’un gran humanista: Elio Antonio de Ne-
brija. El professor Colón es confessà admirador entusiasta de Nebrija, especialment de la seva
aportació lexicogràfica, amb les possibilitats que ens permeten els diccionaris «nebrisenses»
per a l’estudi contrastiu del lèxic romànic.

Amb la bonhomia i profunda modèstia que caracteritzen Germà Colón, el filòleg s’aco-
miadà agraint al claustre universitari amb goig i orgull l’honor de pertànyer-hi per sempre. Fe-
licitats, Germà Colón.

Margarita PORCAR MIRALLES

Universitat Jaume I

Alan Yates, Premi Ramon Llull 2007. – Actualment el Premi Ramon Llull és convocat i
atorgat per la Fundació Congrés de Cultura Catalana i l’Institut Ramon Llull, i té una excel.lent
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llista de premiats. A incrementar-ne el nombre i a confirmar-ne la qualitat ha vingut l’edició de
2007, en ésser concedit a Alan Yates. Formaven el Jurat d’enguany Josep Bargalló, Salvador
Cardús, Montserrat Guibernau, Isidor Marí, Fèlix Martí, Joan Francesc Mira, Joaquim Molas i
Sebastià Serrano. Alan Yates pertany al grup de catalanòfils britànics que constituïren l’Anglo
Catalan Society i, com és sabut, ha fet contribucions de primer ordre a la llengua, a la literatu-
ra i a la cultura catalanes. El lliurament del Premi tingué lloc a l’Institut d’Estudis Catalans el
dia 5 de juny de 2007, en un acte presidit per Salvador Giner (President de l’IEC, qui, vell amic
del recipiendari, en féu una emotiva semblança). També hi intervingueren Josep Bargalló (Di-
rector de l’Institut Ramon Llull) i Francesc Vallverdú (President de la Fundació Congrés de
Cultura Catalana), que representaven les dues institucions que patrocinen el Premi. El discurs
de gràcies d’Alan Yates fou una magnífica mostra de la seva personalitat i del seu tarannà. S’hi
feien presents l’autobiografia, l’anecdotari, la ironia, la saviesa, les opinions i la capacitat de re-
fer la història de bona part del nostre segle xx. I tot, percebut a través d’un meravellós domini
de la llengua catalana per part de qui anava escollint a temps les manifestacions més adequades
a cada moment evocat. Una sessió difícil d’oblidar per tots els qui hi assistírem.

Antoni M. BADIA I MARGARIT

Institut d’Estudis Catalans

Tomàs Martínez, nou vicepresident de l’Associació Hispànica de Literatura Medie-
val. – El Dr. Tomàs Martínez Romero, professor de la Universitat Jaume I de Castelló i mem-
bre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat nomenat vi-
cepresident de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, durant el congrés de 2007,
celebrat a Cáceres.

Nota del Comitè de Redacció

Creus de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 26 de juny de 2007). –
El 26 de juny, en un acte solemne al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, es va conce-
dir la Creu de Sant Jordi a 20 personalitats i 11 entitats. Des del punt de vista de la filologia cal
destacar les personalitats següents: Maria Antònia Oliver (escriptora), Ricard Torrents (espe-
cialista en literatura, membre de Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC) i Carles Duar-
te (poeta i lingüista). També és de remarcar la concessió del mateix guardó a l’Associació La
Bressola, que promou l’educació en català a la Catalunya Nord.

Nota del Comitè de Redacció

Concessió del Premi Nacional de Pensament i Cultura Científica a Ricard Torrents
(Reus, novembre de 2007 ). – El 24 de novembre de 2007, al teatre Fortuny de Reus, dins dels
Premis Nacionals de Cultura concedits per la Generalitat de Catalunya, es va atorgar a Ricard
Torrents (membre de Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC) el Premi Nacional de
Pensament i Cultura Científica per l’obra Art, poder i religió. La Sagrada Família en Verda-
guer i en Gaudí.

Nota del Comitè de Redacció
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