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Premis i distincions. — Al llarg del curs que va d’octubre de 2017 a setembre de 2018 mem-
bres de la Secció Filològica i diversos col·legues han estat distingits amb premis; per aquest motiu, 
el Comitè de Redacció els felicita efusivament. Joseph Gulsoy ha rebut la Medalla d’Honor de 
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua; Pere Verdaguer ha estat homenatjat per la Universitat  
de Perpinyà i Joan Martí Castell per la Fundació Privada Mútua Catalana; Jaume Cabré ha rebut el 
Athens Prize for Literature i el Kulturhuset Stadsteatem International Literary Prize; Maria Teresa 
Cabré ha estat reelegida presidenta de la Secció Filològica i nomenada Doctora Honoris Causa per 
la Universitat de Ginebra; Josep Gifreu ha estat honorat amb el Premi d’Assaig Irla 2018 i la Men-
ció d’Honor del Premi Ràdio Associació; Joaquim M. Puyal ha estat nomenat Doctor Honoris 
Causa per la Universitat Autònoma de Barcelona; Miquel Àngel Pradilla ha estat guardonat amb el 
Premi Carles Salvador concedit per Maestrat Viu (Benassal). 

El Comitè de Redacció felicita també altres guardonats de l’àmbit català que han impulsat 
l’estudi i conreu de la nostra llengua i literatura: Ramon Solsona ha rebut el 18è Premi 
Joaquim-Amat-Piniella per la novel·la Allò que va passar a Cardós; Josep Ruaix, el Premi Martí 
Gasull i Roig per la seva fidelitat a la llengua; Abel Soler, el Premi de la Crítica de l’Institut In-
teruniversitari de Filologia Valenciana per la seva obra sobre Curial i Güelfa; Francesc Cremades, 
metge especialista en epidemiologia, el Premi Lluís Comenge i Ferrer de la Societat Catalana 
d’Història de la Medicina per la millor comunicació presentada al xx Congrés Internacional 
d’aquesta Societat celebrat a Vic. 

Pel que fa al curs que va d’octubre de 2018 a setembre de 2019, membres de la Secció Filolò-
gica han estat distingits amb diversos premis; per aquest motiu, el Comitè de Redacció els felicita 
efusivament.

Kremnitz ha rebut el Premi Robèrt Lafont i el Premi Serra d’Or de catalanística; Mila Segarra 
i Jordi Mir, el Premi Pompeu Fabra; Joaquim M. Puyal, la Medalla d’Or al Mèrit esportiu de 
l’Ajuntament de Barcelona; Mariàngela Vilallonga, la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat 
de Catalunya; Joan Beltran i Cavaller, el Premi Maestrat Viu «Carles Salvador 2019»; Jaume 
Cabré, el Premi Nacional de Cultura; Joaquim Rafel i Gemma Rigau, la Creu de Sant Jordi. També 
han rebut sengles homenatges Josep Piera per la Institució Alfons el Magnànim; Josep M. Nadal, 
per la Universitat de Girona arran de la seva jubilació; els enyorats Pere Verdaguer, per la Univer-
sitat de Perpinyà, i Modest Prats a Castelló d’Empúries per l’Ajuntament i la Càtedra de Patrimoni 
Literari Maria Àngels Anglada i Carles Fages de Climent de la Universitat de Girona amb motiu 
del cinquè aniversari de la seva mort. Afegim-hi el nomenament de Mariàngela Vilallonga com a 
consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; el d’Antoni Ferrando, fill predilecte de Beni-
colet (Vall d’Albaida); el de José Enrique Gargallo com a codirector de la revista Estudis 
Romànics; el de Vicent Martines, delegat del president de l’IEC a Alacant. Finalment, Germà 
Colón va rebre la felicitació de la Junta i diversos membres de la Secció Filològica arran del seu 
90è aniversari; M. Teresa Cabré va ser honorada per la Universidad Autónoma de Manizales 
(Colòmbia) amb un reconeixement de mèrits en el marc del XVIè Congrés de la Xarxa Ibero-
románica de Terminologia; Màrius Serra va ser distingit amb una felicitació dels Mossos d’Esqua-
dra per uns escrits sobre una comissaria històrica dels Mossos durant la república a Horta; el 
Ministeri de Cultura de Grècia va lliurar el Premi Nacional de Cultura a Evriviadis Sofós per la 
versió grega de l’obra Jo confesso, de Jaume Cabré. [N del C. de R.]
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