
Bé, a pesar d’aquest petit retret, i de la meva disconformitat amb l’absurd lingüístic que
representa l’expressió «el millor ambaixador lingüístic dels mallorquins i de les mallorqui-
nes», que ara també s’ha posat tan demagògicament de moda, crec que hem de manifestar
l’entusiasme de tota la comunitat científica i cívica catalana per l’honor que el Consell de Ma-
llorca ha fet a aquestes dues personalitats. [J. C.]

Premi Nacional de Cultura de 2002.—Dins els premis nacionals de cultura, que atorga
la Generalitat de Catalunya, el premi corresponent al patrimoni cultural de l’any 2002 ha estat
atorgat a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans per la publicació del primer vo-
lum de l’Atles lingüístic del domini català, considerat «una obra modèlica en el camp de la
dialectologia romànica», que és dirigida per J. Veny i L. Pons. El guardó fou lliurat en un acte
solemne celebrat al Teatre Nacional de Catalunya pel president de la Generalitat, Sr. Jordi Pu-
jol, al president de la SF, Joan A. Argenter i al director del projecte Joan Veny, el dia 15 de
setembre de 2002. [J. Mo.]

Concessió de la Medalla d’Or de l’Ajuntament de Barcelona (11 de novembre de
2002).—Joaquim Molas, membre de la Secció Històrico-Arqueologica de l’IEC, rebé, de
mans de l’alcalde de la ciutat Joan Clos, la Medalla d’Or al mèrit cultural que la institució ator-
ga cada any a personalitats rellevants en aquest terreny. L’acte tingué lloc el dia 11 de no-
vembre de 2002, al Saló de Cent de l’Ajuntament. Carles Miralles féu la glossa de l’homenat-
jat. En la mateixa sessió fou també distingit amb idèntic guardó l’historiador Josep Fontana, la
presentació del qual anà a càrrec de Jordi Nadal. Enhorabona a ambdós. [A. M. B. i M.]

* * *

18 Col.loqui Germano-Català / 18. Deutscher Katalanistentag (Munic, del 7 al 10
d’octubre de 2001).—Organitzat per l’Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanis-
tenverband), l’acte va tenir lloc a la Universitat Ludwig-Maximilian de Munic (Baviera / Ale-
manya). Uns 50 estudiosos de 8 països d’Europa i de les Amèriques van participar en les dues
seccions, l’una, d’orientació literària, dedicada al tema «Varietat del mite» i l’altra, de lin-
güística, sobre «Perífrasis verbals en les llengües romàniques». El col.loqui es va organitzar en
el marc d’un congrés més ampli de romanística, el 27è Congrés Alemany d’Estudis Romànics
(27. Deutscher Romanistentag), convocat per l’Associació Alemanya de Romanistes (Deuts-
cher Romanistenverband) i que va incloure una vintena de seccions més.

A causa d’aquesta cooperació entre les associacions de filologia romànica i de catalanís-
tica, les seccions organitzades dins del Col.loqui Germano-Català van tenir, per primera vega-
da, una orientació temàtica més estreta i, al mateix temps, una obertura més enllà del català
cap a les altres llengües romàniques, amb una focalització molt evident cap als idiomes ibero-
romànics. La secció de literatura «Varietat del mite: la recepció de la mitologia clàssica en les
literatures iberoromàniques entre l’Edat mitjana i la Modernitat», organitzada per Sebastian
Neumeister i Roger Friedlein (ambdós de Berlín), va comptar amb dues conferències plenàries
i 12 ponències que van tractar de les àrees temàtiques següents: la història dels motius i per-
sonatges de la mitologia clàssica en la literatura catalana i en les literatures iberoromàniques
en general, incloent-hi la història de la tradició i recepció d’aquests motius trets del món mi-
tològic antic en les èpoques medieval i modernes; la interacció entre els motius mitològics
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