
«gent senzilla, gent del camp, autèntics catedràtics de la llengua». Tot això conformà una ver-
tadera passió pels mots, dels nostres mots, que l’ha acompanyat tota la vida. Joan Veny no
oblidà l’esment de Francesc de B. Moll i la seva obra, mestre de tots els balears aprenents de
la llengua pròpia. I afegí també una útil paràbola entorn als diferents usos o registres de la llen-
gua, «amb dues cares, la parlada i l’escrita, que es complementen i conviuen, una és la roba
dels dies feners i l’altra la roba dels diumenges». El discurs acabà amb la professió de fe cam-
panera i l’agraïment incondicional a la seva companya de sempre, n’Estrella. L’acte conclo-
gué amb unes paraules del batle de Campos i del Conseller d’Educació i Cultura. Finalment
els assistents ens desplaçàrem al Casal de Can Pere Ignasi, esplèndidament restaurat, on po-
guérem contemplar l’exposició dedicada a la vida i l’obra de Joan Veny. Que sigui en hora
bona, amic i mestre estimat. [J. Mi.]

Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans (24 d’abril de 2006). — Els premis
de l’IEC són un estímul per a la recerca científica, l’alta cultura i la promoció de la llengua ca-
talana. En un acte solemne, celebrat el 24 d’abril, es va procedir al llirament dels correspo-
nents a l’any 2006. Entre els que afecten temes humanístics, cal assenyalar el premi Prat de la
Riba concedit al senyor Joan Julià i Muné pel llibre Fonètica aplicada catalana. Dels fona-
ments a les aplicacions de les ciències fonètiques, que omple un buit en el tema abordat; el
premi Manuel Milà i Fontanals d’Història Literària. atorgat a la senyora Mireia Campabadal i
Bertran, pel treball La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l’in-
terès per la història, la llengua i la literatura catalanes, especialment per l’aportació al co-
neixement de la literatura a la Barcelona setcentista; i el Premi Pompeu Fabra de Gramàtica a
la senyora Neus Nogué Serrano per l’estudi Dixi de persona i marcs participatius en català,
una tesi doctoral que aborda amb competència el fenomen de la dixi, que gravita entre la sin-
taxi i la pragmàtica. També es van atorgar les borses d’estudi Generalitat de Catalunya, des-
tinades a investigadors estrangers; entre les de tema filològic, destaquem el projecte d’Ivan
Parisi (Itàlia), La identitat del comanador Escrivà, poeta valencià de la primera meitat del
segle XV, i el de Dora Bakucz (Hongria), pel projecte Personatges femenins grecs en el teatre
català de la postguerra, amb atenció especial a Antígona i Una altra Fedra, si us plau de Sal-
vador Espriu. [J. V.]

Paraula donada. Homenatge a Joaquim Mallafrè. — L’Aula Magna de la Facultat de
Lletres de la Universitat Rovira i Virgili va acollir el 24 de maig de 2006 els actes d’homenat-
ge al professor Joaquim Mallafrè amb motiu de la seua jubilació.

La jornada, organitzada pel Departament de Filologia Catalana, va constar de dues parts.
En la primera, concebuda com una aproximació coral als diversos àmbits de treball del Dr.
Mallafrè, hi van intervenir Ferran Madico (Centre d’Arts Escèniques de Reus), Séan Golden
(Universitat Autònoma de Barcelona), Anthony Pym (Universitat Rovira i Virgili) i Carles
Miralles (Institut d’Estudis Catalans). En la segona, es va presentar un volum miscel.lani, Pa-
raula donada. Homenatge a Joaquim Mallafrè, que conté un conjunt de treballs elaborats per
a l’ocasió pels seus companys de departament. A continuació l’homenatjat va impartir una
lliçó magistral titulada Memòria de traducció: literalitat i equivalències. I l’acte es va cloure
amb un recital de textos de l’autor a càrrec de la rapsoda Dolors Joanpere.

Tot plegat va conformar un acte de reconeixement sincer a la passió docent i a l’excel.lèn-
cia investigadora de l’autor de la traducció al català de l’Ulisses de James Joyce. [M. A. P. C]
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