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Víctor Alexandre,
guardonat amb el
Premi Joan Coromines

Pere Fernández

Reconeixement Aquesta distinció reconeix a les

persones i entitats que s'han destacat en la defensa i la
difusió de la llengua i cultura catalanes

L'escriptor santcugatenc Víctor Alexandre ha estat distingit amb un

Premi Joan Coromines, guardó que lliura la Coordinadora

d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL) i que reconeix a les

persones i entitats que s'han destacat en la defensa i la difusió

de la llengua i la cultura catalanes. Aquests premis es lliuraran

aquest dissabte 10 de maig, al Casal Pere Quart de Sabadell, a les

20 hores.

Víctor Alexandre ha estat guardonat, segons la CAL, "en

reconeixement a la seva dilatada trajectòria com a periodista,

assagista i dramaturg, amb més de quaranta anys de compromís

social i nacional amb el país".

L'escriptor ha assegurat en declaracions a aquest mitjà que, tot i

que no se sent especialment mereixedor del premi, és una distinció

important: "Em sento molt agrait, per dues qüestions. Una per

l'entitat, la CAL, a la qual tinc molt de respecte. De fet és l'entitat

que organitza el Correllengua. L'altra, pel nom que porta. En Joan

Coromines és una figura cabdal". Alexandre ha dit però que "la

defensa de la llengua i del meu país no és cap mèrit, és una

obligació que tinc com a català i escriptor".

Víctor Alexandre, en una imatge d'arxiu. FOTO:

Artur Ribera

Paraules clau
Víctor Alexandre, Premis Joan Coromines
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