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Mirant enrere i endavant. — Sí, d’antuvi mirem enrere. En el moment d’enllestir la pre-
paració d’aquest volum XXVII dels Estudis Romànics, que apareixerà, com hem anat fent
amb els volums anteriors, durant la primavera de l’any vinent (és a dir, el 2005), verifiquem
que la història de la revista, des de la seva represa el 2000, ha acomplert la seva funció durant
el període temporal que en els diccionaris s’anomena un lustre. Amb aquest motiu ens plau de
fer pública la nostra gratitud a tots els qui ens han ajudat a dur a terme la tasca. Confiem que
llurs contribucions no s’estroncaran i que seran un estímul perquè augmenti el cens de col.la-
boradors. El nostre reconeixement es fa més explícit als qui han estat al nostre costat en el
Consell Científic en el període que abraça els anys 2000-2004 i que d’ara endavant ocuparan
un lloc d’honor en el suport informatiu de la revista. Pel que fa al futur, i dins la secció Palæs-
tra, que estrenàrem amb profit l’any 2004, enguany n’hem ampliat el concepte i el contingut,
en acollir-hi les intervencions d’una Taula Rodona sobre un tema que és objecte de posicions
encontrades. També, des d’aquest angle, diem: endavant! [A. M. B. i M.]

Lliurament de premis Sant Jordi 2004 de l’Institut d’Estudis Catalans (LXXIII Car-
tell de premis). — El 22 d’abril de 2004 tingué lloc, a la sala Prat de la Riba de l’IEC, el lliu-
rament dels premis corresponents a la convocatòria del LXXIII Cartell de premis. L’acte fou
especialment solemne i significatiu per tal com fou presidit pel M. Hble. Sr. Pasqual Maragall,
president de la Generalitat de Catalunya, acompanyat de l’Hble. Sr. Carles Solà, conseller
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

D’acord amb el programa previst, l’acte s’inicià amb la projecció del vídeo Institut d’Es-
tudis Catalans. L’Hble. Sr. Josep Laporte, president de l’IEC, pronuncià el parlament d’ober-
tura i, a continuació, l’Il.lm. Sr. Salvador Alegret, secretari general de l’IEC, proclamà els pre-
mis i borses d’estudi atorgats enguany, esmentant els noms dels premiats, els títols dels
treballs, els membres de la ponència i una breu justificació de cada premi en funció de la seva
aportació científica, d’acord amb el dictamen de la ponència. Els guardonats recollien els pre-
mis de mans de la presidència.

Esmentem els premis més estretament lligats amb els àmbits propis d’ER:
Premi Lluís Nicolau d’Olwer de Filologia, atorgat a Francesc Bernat i Baltrons per l’obra

«La fonètica dels parlars baleàrics segons les notes de Manuel Milà i Fontanals. Interpretació
i estudi lingüístic», a proposta d’una ponència formada pels senyors Albert Jané i Riera, Josep
Vallverdú i Aixalà, i Francesc Vallverdú i Canes (membres de la Secció Filològica).

Premi Josep Carner de Teoria Literària, atorgat a Jordi Julià i Garriga per l’obra «Les idees
estètiques de Gabriel Ferrater», a proposta d’una ponència formada pels senyors Jaume Cabré i
Fabré, Carles Miralles i Solà, i Jordi Sarsanedas i Vives (membres de la Secció Filològica).

Premi Mercè Rodoreda, atorgat a Elisenda Masgrau i Peya per l’obra «Towards a poetics
of the “unhomed”: the spaces of home in the writings of Katherine Mansfield, Barbara Hanra-
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han and Mercè Rodoreda», a proposta d’una ponència formada pels senyors Joaquim Molas i
Batllori, Jordi Sarsanedas i Vives, i Joan Triadú i Font (membres del Patronat de la Fundació
Mercè Rodoreda).

El Premi de “Dret lingüístic”, dotat per la Secretaria General de Política Lingüística i con-
vocat per primera vegada, quedà desert.

Quant als ajuts i borses d’estudi, esmentem:
Ajuts de la Fundació Mercè Rodoreda, atorgats a Abraham Mohino i Balet pel projecte

«Memòria. Rodoreda entrevistada» i a Francesca Romana Uccella per «La obra de Mercè Ro-
doreda entre memoria e identidad en el barrio de Gracia y en Romanyà de la Selva».

Borsa de la Generalitat de Catalunya, atorgada a Gianni Vinciguerra pel projecte «Il Liber
experimentorum (Paris, BnF, lat. 7349) e la tradizione medico-alchemica ps.-arnaldiana. In-
quadramento storico ed edizione del testo», a proposta d’una ponència formada pels senyors
Josep Moran i Ocerinjauregui (Secció Filològica), M. Teresa Ferrer i Mallol (Secció Històri-
co-Arqueològica), Oriol Pi de Cabanyes (Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultu-
ra), Lídia Pons i Griera (Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes) i Marc
Taxonera (Fundació Congrés de Cultura Catalana).

Borsa d’estudi Eusko-Ikaskuntza – Institut d’Estudis Catalans, atorgada a Joaquim Cap-
devila Capdevila pel projecte «Les lluites pel ben parlar i contra la blasfèmia al País Basc i a
Catalunya en el marc del seu despertament nacional», a proposta d’una ponència formada pels
senyors Joaquim Garrigosa i Massana (president de la Societat Catalana de Musicologia), Jor-
di Monés i Pujol-Busquets (president de la Societat d’Història de l’Educació dels Països de
Llengua Catalana) i Josep Moran i Ocerinjauregui (membre de la Secció Filològica).

Borsa d’estudis Països Catalans, atorgada a Isabel Teixidó i Roselló pel projecte «El ca-
talà nord-occidental als mitjans de comunicació: Fraga i Lleida» —en relació amb l’àmbit de
la Franja de Ponent, Andorra i l’Alguer—, a proposta d’una ponència formada pels senyors
Francesc González Sastre (secretari científic de l’IEC), Antoni Riera i Melis (membre de la
Secció Històrico-Arqueològica), Joan Becat i Rajaut (membre de la Secció de Filosofia i
Ciències Socials) i Vicent Pitarch i Almela i Ramon Sistac i Vicén (membres de la Secció Fi-
lològica).

En nom de tots els guardonats intervingué el senyor Jordi Julià i Garriga, el qual expressà
un agraïment col.lectiu i dissertà sobre el contingut del seu treball. Clogué l’acte el M. Hble.
Sr. Pasqual Maragall.

Dues intervencions musicals de Pascal Comelade —compositor, músic, arranjador i co-
mentarista musical (Montpeller 1955)— amenitzaren la festa, la qual finalitzà amb una copa
de cava servida als jardins Mercè Rodoreda de l’IEC.

A la sortida es distribuïren els opuscles del LXXIV Cartell de premis de l’IEC. Entre ells,
el Marià Aguiló de Gramàtica històrica i Història de la llengua, el Joan Coromines de Lexico-
grafia i Onomàstica, i el premi de Sociolingüística.1 [J.A.A.]

Jornada de la Secció Filològica a Perpinyà. — A part de les Jornades que fa cada any
des de 1990 en localitats diverses del territori de llengua catalana, el 13 de febrer de 2004 la
Secció Filològica va posar en pràctica l’acord adoptat aquest any de fer algunes de les seves
reunions ordinàries fora de la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. La finalitat d’aquestes reu-
nions és doble: conèixer més directament la situació de la llengua catalana en la zona visitada,
gràcies a la intervenció en les sessions d’especialistes d’aquell entorn, i fer-hi present també,
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1. Hom pot consultar la informació pertinent a http//www.iecat.net/inici.
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