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dad Martínez (professora emèrita de Filologia Romànica de la UB) i d’Anna Maria Mussons (cate-
dràtica de Filologia Romànica de la UB), a la seva relació amb la universitat al llarg de quaranta 
anys en el decurs dels quals no només va exercir tasques docents, sinó que també va participar ac-
tivament en els òrgans de govern de la institució acadèmica.

La cloenda de l’acte va córrer a càrrec de l’agrupació musical Ardit Ensemble, vinculada a 
l’IRCVM (Institut de Recerca en Cultures Medievals) de la UB, que a través d’una acurada tria de 
peces medievals llatines i occitanes va oferir un emotiu retrat musical de l’obra lírica a la qual 
Martí de Riquer va consagrar bona part de la seva recerca filològica.

Meritxell Simó
Institut de Recerca en Cultures Medievals

Lliurament del VIII Premi Franja, Cultura i Territori. 2014 al Dr. Javier Giralt Latorre 
(Universitat de Saragossa) dins la «25a Trobada Cultural del Matarranya» a Aiguaviva (4 
d’octubre de 2015). —  El 4 d’octubre de 2015, la localitat catalanoparlant d’Aiguaviva (Baix Ara-
gó, Terol) acollí la «25a Trobada Cultural del Matarranya», organitzada per l’Associació Cultural 
del Matarranya (ASCUMA) amb la col·laboració de Clarió (Associació de Pares i Mares del Matar-
ranya en Defensa del Català) i l’Ajuntament de la susdita localitat. Dins d’aquest marc, tingué lloc 
el lliurament del «VIII Premi Franja, Cultura i Territori. 2014», atorgat cada any alternativament 
per l’Associació Cultural del Matarranya i l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, amb el qual es distin-
geix la tasca desenvolupada per algú a favor de la llengua catalana en terres aragoneses. En aquesta 
ocasió, el guardonat fou el Dr. Javier Giralt Latorre, professor titular de Filologia Catalana i director 
del Departament de Lingüística General i Hispànica de la Universitat de Saragossa, el qual, després 
d’agrair la distinció rebuda de mans del Sr. Joan Lluís Camps, president d’ASCUMA, i l’elogi ex-
posat per la Dra. Dolors Gimeno, professora de la Universitat Rovira i Virgili, pronuncià un discurs 
centrat en la dificultat que pateix el català a la Franja per a esdevenir signe d’identitat social. El Dr. 
Giralt incidí en els factors que impedeixen que els franjolins reconeguin que parlen català i així ho 
reivindiquin davant els altres aragonesos. També posà de relleu que aquesta actitud ha afavorit un 
progressiu abandó del dialecte autòcton a favor del castellà i que aquest és el màxim perill que 
afronta a hores d’ara la llengua catalana a l’Aragó. En paraules del Dr. Giralt, «certament, l’admi-
nistració aragonesa no ha fet gaire pel català i no sabem si serà capaç de fer-hi més coses, però cal 
tenir present que, per molt que es faci, si no fem del català local la nostra llengua habitual, poca cosa 
s’aconseguirà». Tant de bo que, a l’Aragó, els auguris siguin ben favorables. 

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

I Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra: «Una mentalitat d’enginyer al servei d’una 
llengua i d’un país» (5 i 6 de novembre de 2015). —  La Càtedra Pompeu Fabra, una iniciativa 
impulsada per la universitat del mateix nom i l’Institut d’Estudis Catalans, ha celebrat la prime- 
ra jornada científica, en col·laboració amb el Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
dedicada als perfils de lingüista, enginyer i ciutadà compromès del mestre Fabra.

A la primera sessió, dijous al vespre a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, 
l’acte d’inauguració comptà amb la participació de Jaume Casals, rector de la Universitat Pompeu 
Fabra, Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, Ferran Mascarell, conseller de 
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