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Muriel Casals rebra un homenatge pòstum als Premis Joan Coromines. (Cedida)
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Neix el projecte Parc Grípia Ribatallada

La CAL escull Castellar del Vallès per a l'entrega de guardons 2016 a la trajectòria de quatre persones
i dues entitats referents a la cultura catalana

El PP retreu a l'alcalde voler provocar un enfrontament amb
la Delegació del Govern
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Afegeix el teu comentari

El proper 4 de juny, a les 19 h, l'Auditori Miquel Pont acull els XV Premis Joan Coromines, iniciats l'any 2002.
"Feia 5 anys que havia mort Joan Coromines i vam pensar que seria bo fer uns premis en honor seu",
diu Pep Ribes, president de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (CAL).
La periodista castellarenca Mireia Sans presentarà l'acte, que s'iniciarà amb el lliurament de premis als guardonats.
Seguirà l'escriptora i autora del llibre Ajudeume. El crit d'una llengua que vol seguir viva, Eliana Oliveira de
Freitas. A continuació, es presentarà el cartell del Correllengua d' Anna Fenoy i el Manifest del Correllengua 2016
elaborat per Vicenç Villatoro. A continuació, la castellarenca Mariona Roca, acompanyada d'Ivan Hinojosa i
Giuseppe Costa, oferiran una actuació musical.
Aquests premis són uns guardons honorífics de reconeixement a col·lectius i persones "referents de la cultura i
la llengua durant l'any anterior", diu Ribes. Tot i no ser premis amb dotació econòmica, "és un
reconeixement de prestigi a la trajectòria d'una persona o d'un fet puntual".
Enguany, es premien La Bressola, "que celebra 40 anys i que treballa l'ensenyament en català des de la
Catalunya Nord"; Emma Vilarasau, "una de les actrius punteres del panorama teatral català"; Ràdio
Terra, "que es va obrint camí a les xarxes socials amb molta acceptació"; Josep Maria Espinàs, "referent
pel país, gran activista lingüístic i cultural"; Miquel Desclot, "persona de gran vàlua en l'ambit
poètic, l'educació, la traducció i la música", i a títol pòstum, Muriel Casals, "la seva germana i el
president d'Òmnium recolliran una placa de reconeixement", apunta el president Pep Ribes.
La localitat on s'entreguen els premis no se selecciona seguint cap criteri concret, si bé es procura que siguin
localitats de fàcil accés pels guardonats. Això sí, "la CAL està molt descentralitzada i vol treballar tot el
territori, intentant fugir de Barcelona", segons Ribes.
En el cas d'enguany a Castellar del Vallès, "perquè aquí hi ha un nucli molt potent de la Cal i ja li tocava,
ho vam proposar al Jordi Fuster de la CAL Castellar hi va acceptar la proposta de seguida".
La CAL va rebre la Creu de Sant Jordi. "Va ser una agradable sorpresa, a nivell nacional és el primer
premi", diu Ribes. "Pensem que ens la mereixíem perquè ja fa 20 anys que estem treballant
intensament en diversos projectes com formiguetes". Entre ells, el que més visibilitat ha donat a la CAL és
"Xerrem junts". Pep Ribes fa 7 anys que presideix la coordinadora.

Qui era Joan Coromines
Joan Coromines Vigneaux va néixer a Barcelona l'any 1905 i va morir a Pineda de Mar, el 1997. És el lingüista
català més important, després de Pompeu Fabra. Autor del Diccionari etimològic i complementari de la llengua
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catalana, de l'Onomasticon Cataloniae i del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana. Va ser un dels
principals especialistes en lingüística romànica. Tenia un gran coneixement del català, l'occità i el castellà, i també
de la lingüística indoeuropea i aràbiga. Va mantenir posicions profundament catalanistes, va rebutjar una càtedra
a Madrid, el nomenament per a ésser membre de la Real Academia Española, i diversos premis del govern espanyol
(com la Gran Creu d'Alfons X). Va formarse entre Barcelona, Montpeller, Madrid, Zuric, Ginebra i París. L'any
1939 s'exilià a l'Argentina i després als EUA, des d'on publicà el Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana. Instal·lat definitivament a Catalunya després de la seva jubilació, inicià la redacció de la totalitat de la
seva producció lexicogràfica catalana.
Coromines és un referent, tan en el camp de la lingüística, com en el sector cívic i patriòtic. La seva vida va ser
presidida pels principis de fidelitat a la llengua catalana, l'esforç i la tenacitat per servir aquests ideals, i l'austeritat
que relligava tots aquests elements. Per la seva autoritat científica i moral, Coromines continua essent un model
per als catalans i catalanes conscients del segle XXI.
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