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PREMI D’HONOR DE LES LLETRES CATALANES

Dir Veny és dir
llengua o l’amor etern
a les paraules
Crònica
TONI VALL
BARCELONA

l seu Homenot sobre Joaquim Ruyra, Josep Pla
glossa la figura de l’autor
de Marines i boscatges
sense haver-lo vist mai
ni haver parlat mai amb ell. Amb
aquesta confessada ignorància Pla
el retrata a partir del que li han explicat i de les llegendes més o menys
ridiculitzadores que circulen sobre
ell, forjades la majoria d’elles durant les estones d’esbarjo gastronòmic a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, on compartia lectures i neures diverses amb,
per exemple, Josep Carner i Pompeu Fabra. Hi vaig pensar fa un parell de setmanes llegint les Minúcies de Jordi Llovet a l’Ara Llegim dedicades a la relació entre Fabià Estapé i Antoni Maria Badia i Margarit
a la Universitat de Barcelona i amb
una safata de gambes de Palamós
pel mig. Està bé conèixer persones a
partir del que altres expliquen sobre
elles i tinc especial predilecció pel
món –o microclima– i les històries
dels literats, filòlegs i lingüistes, tan
sovint retratats –amb raó o no– com
a personatges primmirats i intransigents, atapeïts de manies, contenidors i fabricants d’erudició. En el
capítol d’un llibre d’homenatge a
Joan Solà, Narcís Garolera recorda
els seus mestres universitaris: So-

A

là, Badia i Margarit, Miquel Coll i
Alentorn, Antoni Comas, Ricard
Salvat i, entre alguns altres, Joan
Veny, que el va iniciar en l’estudi de
la dialectologia. Provoca una mica
de vertigen imaginar com devien ser
aquelles classes, aquella acumulació de mestratges. La majoria dels
arquitectes de la nostra llengua moderna ja no hi són. Bé, Veny sí que hi
és, i és el receptor de l’últim Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes.
Al Palau de la Música s’entrega la
quaranta-setena edició del guardó.
Hi veig alguns polítics i molts amics
del premiat. Artur Mas i Ferran
Mascarell saluden Veny i la seva dona. També hi són José Montilla,
Francesc Homs, Dolors Camats i
David Companyon.

Joan Veny va rebre el Premi d’Honor al Palau de la Música en un acte ideat per Joaquim
M. Puyal i que va comptar amb actuacions com la del cantant de Quart Primera. PERE VIRGILI

“L’amo dels mots”

Muriel Casals recorda els tres guardonats que ens han deixat durant
aquest últim any: Montserrat Abelló, Joaquim Molas, i Badia i Margarit, mestre i gran amic de Veny.
Després fa un míting polític com
una casa de pagès. Pren la paraula
Joan Mas, que fa una bonica i emocionada glossa del protagonista.
Recorda que Veny es va enamorar
dels mots des de ben petit: “Un
amor infantil, dels que duren tota la
vida”. I continua: “Ho sap tot de la
llengua catalana. És l’amo dels
mots”. Destaca la seva obra magna,
l’Atles lingüístic del domini català,
empresa decisiva de la seva vida, de
la qual ja s’han publicat sis volums.
“Amb passió i convicció en tot allò

Passió
“Trobar una
paraula nova
és com
descobrir una
estrella”, diu
el dialectòleg

que fem podem assolir les metes
que més ens ennobleixen”, conclou.
Pren la paraula Joaquim Maria
Puyal, responsable de l’espectacle
de música i paraula d’homenatge a
la figura i l’obra de Veny. “Quan diem Veny diem paraula”, ens diu Puyal. El cantautor Pere Jou (Quart
Primera) canta fragments de Paraules d’amor, Ne me quitte pas i
Palabras para Julia, temes en què
la paraula hi té molt a dir. Una suculenta amanida de mots que també inclou el Nessun dorma de Turandot. En un vídeo sobre la seva vida, Veny recorda Campos, el poble
on va néixer, la nomenclatura dels
peixos que tant l’ha captivat i la diglòssia, realitat tan ancestralment
arrelada a la seva Mallorca natal.
Ens explica també que un professor ha d’estimar els seus alumnes,
és bàsic i fonamental. Després ens

parla de les paraules esternut, català i petó. Ens assabentem que, a
l’Alguer, patata es diu “poma de
terra” i sempre és emocionant pronunciar “horabaixa”.
A l’hora del seu discurs solemne,
Veny reitera, emocionat, el seu enamorament de la llengua: “Trobar
una paraula nova és com veure
caure un pètal del cel o descobrir
una estrella al firmament”. Recorda Badia una vegada més, també
Joan Coromines i Pompeu Fabra,
mestres d’empremta inesborrable.
Es mostra captivat per la descoberta d’un significat, eternament respectuós a un arcaisme i entristit
per la mort d’una paraula. Critica
els governs que han atiat la confrontació política a través de la
llengua: “Amb la llengua no s’hi juga!” El savi de Campos, l’home que
estima les paraules.e

Pet Shop Boys fan ballar el minotaure als Jardins de Pedralbes
Crònica
XAVIER CERVANTES
BARCELONA

l minotaure, la bèstia mitològica que el ministre
grec Iannis Varufakis va
fer servir per descriure
el capitalisme financer
al llibre El Minotauro global, és un
dels elements escènics dels concerts de Pet Shop Boys dels últims
dos anys. Tal com van fer el 2013 al
Sónar i el 2014 a Cap Roig, la gira
Electric del duo anglès va tornar a
passar ahir per Catalunya, aquesta
vegada per inaugurar la tercera edició del Festival de Pedralbes. Abans
del concert, que va començar amb
més de vint minuts de retard, el director del festival, Martín Pérez, va
donar la benvinguda al públic, que
gairebé omplia l’aforament. “És un
festival dels barcelonins”, va dir Pérez, i tot seguit va agrair la seva
col·laboració a “patrocinadors, me-

E

cenes i institucions”. I també a l’encara alcalde, Xavier Trias. “El meu
alcalde, que m’ha escoltat quan l’he
anat a buscar”, va afegir Pérez mentre el públic es dividia entre els que
xiulaven i els que aplaudien. “Sempre que li he demanat que m’ajudés
econòmicament m’ha dit que no,
perquè aquest és un festival privat”,
va precisar abans de donar pas al
concert pròpiament dit.
L’espectacle, dividit en quatre
actes i sorgit novament de la complicitat entre Pet Shop Boys i la creativitat escenogràfica d’Es Devlin,
demostra, entre altres coses, la capacitat del repertori dels autors de
Behaviour per adaptar-se a diferents relats. Cançons que en la gira
anterior estaven al servei d’una celebració hedonista abans de la fi del
món –només cal recordar el seu pas
pel Primavera Sound l’any 2010–
s’ajusten a l’Electric tour a una foscor conseqüent amb el signe dels
temps, si més no amb els que van determinar l’inici de la gira, fa dos
anys. Una altra constatació és que,

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

Neil Tennant, la veu de Pet Shop Boys, durant la
inauguració del Festival de Pedralbes. CÈLIA ATSET

com va passar ahir a Pedralbes, Neil
Tennant i Chris Lowe són capaços
de fer ballar fins al minotaure més
ferotge.
Encara ocult darrere d’un teló on
es projectava el dispositiu visual que
després es va desplaçar al fons de
l’escenari, Tennant va cantar One
more chance. El teló va caure mentre
atacava la proverbial Opportunities
(Let’s make lots of money), i el públic,
que havia rebut el duo amb una ovació, es va endinsar en l’eufòria amb
Suburbia i West end girls, punts culminants d’una primera part en què
els caps de minotaure i el contrallum
van ser protagonistes.
Seguint el guió de la gira, i després d’una elegant Somewhere (Leonard Bernstein), van enfilar una
segona part en què van repartir joc
entre la foscor i la llum que aporta
la memòria quan sonen cançons
com It’s a sin i l’emocionant record
a la Dusty Springfield d’Always on
my mind. Poden repetir el mateix
repertori, i sempre serà magnífic i
estimulant.e
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Veny reivindica la unitat
de la llengua catalana
de Salses a Guardamar
ACN

El pint
López
d’art al

 L’artista, creado

comercialitzarà en
GIRONA | DdG

Joan Veny, Artur Mas i Muriel Casals.
BARCELONA | EFE/DdG

El ﬁlòleg mallorquí Joan Veny i
Clar va rebre ahir el 47è Premi
d'Honor de les Lletres Catalanes
atorgat per Òmnium Cultural al
Palau de la Música. El guardonat va
reivindicar la unitat del català:
«La nostra llengua és una, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó
i l'Alguer. Per això hem denunciat
i condemnat els governs que, dins
la catalanofonia, han promogut
desconnexions de canals mediàtics i han posat traves a l'ensenyament de i en la llengua pròpia.
Amb la llengua no s'hi juga!», va
alertar.
Muriel Casals, presidenta d'Òmnium, va fer referència al 27-S ressaltant que «ara és l'hora de sumar.

Cadascú amb la seva veu i amb les
seves idees, actuant junts per fer realitat la il·lusió compartida».
L’acte, al Palau de la Música, va
comptar amb les intervencions,
entre d'altres, del periodista Joaquim Maria Puyal i el ﬁlòleg Joan
Mas i Vives.
Filòleg, savi, estudiós, Veny és
continuador de la ingent obra de
Joan Coromines, de qui sempre
s'ha declarat «admirador», i l'artífex, al costat de Lídia Pons, de
l'Atles Lingüístic del Domini Català, un programa d'investigació sobre la llengua catalana centrat en
la diversitat dialectal.
El jurat del premi va destacar el
mes de febrer passat l'«excel·lència de la seva obra cientíﬁca».

El Festivalot tanca una primera
edició amb 6.000 espectadors
GIRONA | DdG

La primera edició del Festivalot,
el festival de música en família de
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

als concerts gratuïts i activitats
del festival. Segons aquestes dades,
el 92% de l’aforament dels concerts

L’artista pintor colombià
López ha obert una galeria
turístic carrer de la Força d
na, en principi dedicada
vament a la seva pròpia o
La Galeria Duván, que
dar oberta al públic coi
amb Temps de Flors, ti
proper 20 de juny un act
gural al qual ha conﬁrma
tència la cònsul de Colòmb
celona, Diana Celis.
Duván López, que ha fe
sicions a diferents ciutats d
va néixer l’any 1954 a la loc
colombiana de Quimbaya.
1998 i el 2008 va treballar a
casa-taller de Barcelona. D
es va instal·lar a Besalú. El
promoure el Maqui Museo
de Armenia y del Quindí
lòmbia, on té obra dels seu
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icardo Piglia
ntor 2015

podemos aspirar», confiesa el premiado

El lingüista Joan
Veny recibe
el Premio
de Honor de las
Letras Catalanas
 El acto se celebró

en el Palau de la Música
y en él intervino el también
mallorquín Joan Mas i Vives
EFE BARCELONA

e septiembre. EFE

contar cómo sobrembres en esta ine no tiene ﬁn».
mpos para la lírica,
en un poema doncoraje y la ironía de
everan sin transigir.
iento de los colegas
alago al que podemuchas gracias»,

bre falso’ (1975); o ‘La invasión’
(1967), su primera novela, premiada por Casa de las américas.

derable número de
uado al premiado en
y alto en la literatuantología personal,
014); ‘La ciudad au; ‘el camino de ida’
co nocturno’ (2010);
étua (2007); ‘el últi005); ‘Formas breve’
a quemada’ (1997);
usente’ (1992), llera por el compositor
ndini; ‘Crítica y ﬁc‘respiración artiﬁ2001), de gran reel ambiente literaada como una de las
representativas de la
ura argentina; ‘nom-

Entrega del premio
La entrega del premio será a ﬁnales de septiembre, fecha que
coincidirá con la publicación de
«la novela de su vida», como le
gusta llamar a ‘Los diarios de
emilio renzi’. ‘años de formación’, el primero de tres volúmenes basados en sus diarios, que
ya ha terminado de escribir y revisar, aunque se publicarán al ritmo de uno cada año.
sobre ellos ha señalado: «Para
mí es una novela aunque el material sea verdadero y personal.
Para mí la ﬁcción se deﬁne en la
enunciación. el que habla no
existe aunque el contenido de lo
que dice sea real».

El jurado asegura que su obra
se sitúa «por encima del
proceso de desliteraturización
que padece la novelística»

PALAU DE LA MUSICA CATALANA
NOTA
NOTA

ellingüistamallorquínjoanVeny
recibió ayer el 47 Premio de Honor
de las Letras Catalanas, instituido
por Òmnium Cultural, en un acto
en el Palau de la música, en el que
intervinieron, entre otros, el periodista joaquim maria Puyal y el ﬁlólogo joan mas i Vives.
Filólogo, Veny es continuador
de la ingente obra de joan Coromines, de quien siempre se ha declarado «admirador», y el artíﬁce, junto a Lídia Pons, del ‘atles Lingüístic
del domini Català’, un programa
de investigación sobre la lengua
catalana centrado en la diversidad
dialectal.
el jurado del premio destacó el
pasado mes de febrero la «excelencia de su obra cientíﬁca», así como
su «dedicación amorosa a la lengua
catalana». La presidenta de Òmnium, muriel Casals, inició el acto de
ayer con un parlamento, antes de
que se hiciera un itinerario por la ﬁgura y la obra del premiado.
el ﬁlólogo mallorquín joan mas
i Vives se encargó de glosar la trayectoria de joan Veny, mientras
que joaquim maria Puyal presentó
un espectáculo en el que participaron Pep Gimeno, Botifarra; Qu4rt
Pr1mera, toni Gomila y anna subirana.
el acto, antes de ﬁnalizar con el
canto de els segadors, también
contó con un discurso de Veny.
nacido en Campos el 22 de agosto de 1932 y profesor de la universidad de Barcelona durante más
de cuatro décadas, el premiado se ha
dedicado a la lengua catalana desde diversas facetas, sin olvidar nunca su contacto directo ni las inﬂuencias de otros idiomas como el
inglés y el francés, y también ha
mostrado un especial interés por el
estudio de la etimología de las palabras.
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PALMARÉS

Piglia sucede a
Enrique Vila-Matas
 El Premio Formentor se convoca
para reconocer el conjunto de la
obra narrativa de aquellos escritores cuya trayectoria prolonga la
gran tradición literaria europea,
siendo su principal objetivo contribuir a consolidar y reconocer la posición de los autores que han sabido mantener su esencia literaria.
En su primera etapa (1961/1967),
fue impulsado por diferentes editores europeos. Desde 2011, con motivo de su 50 aniversario, se vuelve a
conceder este premio que en las
cuatro recientes ediciones ha recaído en Carlos Fuentes (2011), Juan
Goytisolo (2012), Javier Marías
(2013) y Enrique Vila-Matas (2014).

iglia,

15

e podemos
a noticia

do.
, se ha querido dess “el talento, el ingecia con que ha sabiese universo paralerio en el que por fordemos vivir gracias
omo Ricardo Piglia”.

e y agradecido
la noticia, Piglia deArgentina que recinción literaria con
radecimiento, y coa literatura persiste
actual nuestra porsus horizontes es,
contar cómo sobreombres en esta ine no tiene fin”.
mpos para la lírica,
en un poema donl coraje y la ironía de
everan sin transigir.
miento de los colegas

es el mejor halago al que podemos aspirar. Muchas gracias”,
agregó.
Un considerable número de
obras han situado al premiado
en un lugar muy alto en la literatura, caso de Antología personal,
narrativa (); La ciudad Ausente (); El camino de Ida
(); Blanco nocturno ();
Prisión Perpétua (); El último lector (); Formas breve
(); Plata quemada ();
La ciudad ausente (), llevada a la ópera por el compositor
Gerardo Gandini; Crítica y ficción (); Respiración artificial
( y ), de gran repercusión en el ambiente literario y
considerada como una de las novelas más representativas de la
nueva literatura argentina; Nombre falso (); o La invasión
(), su primera novela, premiada por Casa de las Américas.
La entrega del premio será a finales de septiembre, fecha que
coincidirá con la publicación de
“la novela de su vida”, como le
gusta llamar a Los diarios de Emilio Renzi. Años de formación, el
primero de tres volúmenes basados en sus diarios, que ya ha
terminado de escribir y revisar,
aunque se publicarán al ritmo de
uno cada año. Sobre ellos ha señalado: “Para mí es una novela
aunque el material sea verdadero y personal. Para mí la ficción se
define en la enunciación. El que
habla no existe aunque el contenido de lo que dice sea real”.

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

El lingüista Joan
Veny recibió ayer
el Premio de
Honor de las
Letras Catalanas
 El acto se celebró en el
Palau de la Música y en él
intervino el también
mallorquín Joan Mas i Vives
EFE BARCELONA

El lingüista mallorquín Joan
Veny recibió ayer el  Premio de
Honor de las Letras Catalanas, instituido por Òmnium Cultural, en
un acto en el Palau de la Música,
en el que intervinieron, entre
otros, el periodista Joaquim Maria
Puyal y el filólogo Joan Mas i Vives.
Filólogo, Veny es continuador de
la ingente obra de Joan Coromines,
de quien siempre se ha declarado
“admirador”, y el artífice, junto a Lídia Pons, del Atles Lingüístic del Domini Català, un programa de investigación sobre la lengua catalana centrado en la diversidad dialectal.
El jurado del premio destacó el
pasado mes de febrero la “excelencia de su obra científica”, así
como su “dedicación amorosa a la
lengua catalana”.
La presidenta de Òmnium, Muriel Casals, inició el acto de ayer con
un parlamento, antes de que se hiciera un itinerario por la figura y la
obra del premiado.
El filólogo mallorquín Joan Mas
i Vives se encargó de glosar la trayectoria de Joan Veny, mientras que
Joaquim Maria Puyal presentó un
espectáculo en el que participaron
Pep Gimeno, Botifarra; Qurt
Prmera, Toni Gomila y Anna Subirana.
El acto, antes de finalizar con el
canto de Els Segadors, también
contó con un discurso de Veny.
Nacido en Campos el  de
agosto de  y profesor de la Universidad de Barcelona durante
más de cuatro décadas, el premiado se ha dedicado a la lengua catalana desde diversas facetas, sin olvidar nunca su contacto directo ni
las influencias de otros idiomas
como el inglés y el francés, y también ha mostrado un especial interés por el estudio de la etimología de las palabras.
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JULIO CARBÓ

EL FILÒLEG JOAN
VENY REP EL PREMI
D’HONOR
Barcelona q Definint-se com un
«enamorat de les paraules»,
reivindicant la unitat del català
«davant tantes actituds hostils del
Govern central» i recordant els seus
«mestres» Antoni M. Badia
Margarit, Joan Bastardas, Francesc
de B. Moll, Joan Coromines i
Pompeu Fabra, el filòleg mallorquí i
catedràtic emèrit de la UB Joan
Veny (1932) va rebre ahir a la nit, al
Palau de la Música, el 47è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes,
que concedeix Òmnium Cultural, en
un acte homenatge a la seva figura i
al seu treball per la llengua.
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EL PUNT AVUI
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Agenda
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August Tharrats Trio

‘Crappy Tuesdays’

Actuació
de ‘blues’ a la
cocteleria Milano,
a les 21.00 h

La festa dels
dimarts a la
sala Apolo, des
de les 00.30 h

BARCELONA
TERRASSES
La Setmana de les Terrasses. Des de fa uns
anys, quan arriba l’estiu,
els hotels de Barcelona estan potenciant l’oferta de
les seves terrasses, per tal
de treure partit d’uns espais que no han de ser patrimoni reservat als turistes i visitants, i perquè els
barcelonins gaudeixin
d’uns àmbits que normalment no visiten. Per tal
d’estrenar la temporada,
un any més s’està celebrant La Setmana de les
Terrasses dels Hotels de
Barcelona; deu dies que
van arrencar el dia 5 i que
duren fins al 14 d’aquest
mes. Aquesta iniciativa va
néixer de la voluntat del
Gremi d’Hotels de Barcelona de trencar el gel entre ciutadans i hotels, i arriba enguany a la seva 5a
edició, amb 59 hotels participants i més de 250 activitats gratuïtes. Durant
aquests dies, l’ambient estiuenc s’instal·la a l’àtic de
Barcelona per proposar
tardes i vespres a l’aire
lliure combinant les espectaculars vistes sobre la
ciutat amb les activitats
culturals i d’oci que s’hi
han programat amb: música en directe, activitats
infantils, zumba, tallers
de cuina i tapes gurmet,
natació sincronitzada, activitats familiars, tastos
gastronòmics... prenent
còctels i en ambients
chill-out. La programació
que s’ofereix durant la
Setmana es pot consultar
a mesqhotels.cat.

sió és Dansa de les ombres felices, d’Alice Munro. A El Corte Inglés de
Portal de l’Àngel.

BARCELONA

19.00 CONFERÈNCIA
‘Els vins de la D.O. Costers del Segre’. El Centre Cívic Casa Golferichs
acull aquesta conferència
acompanyada de degustació, a càrrec d’Olga Codina, enginyera agrònoma i
secretària del Consell Regulador de la D.O. Costers
del Segre. L’organitza el
Club de la Bona Taula.

BARCELONA

19.45 CONCERT

‘Sabogal’, una pel·lícula de Juan Lozano i Sergio Mejía ■ ARXIU

Una selecció de cinema colombià
BARCELONA

21.00 CINEMA

Fins dissabte, dia 13, El Perro
que Ladra-Barcelona realitza la
tercera edició del Panorama de
Cine Colombià, que ofereix una
intensa setmana en què una selecció de llargmetratges i curtmetratges en competència són els
protagonistes de noves projeccions, celebracions i trobades.
Aquest Panorama 2015 porta el
més actiu i innovador del cinema
colombià, en espais com ara el ci-

nema Maldà, el Pati Llimona i altres escenaris de la ciutat.
En aquest III Panorama s’hi podrà veure un cinema que s’expressa a través de diferents perspectives, des de la vida quotidiana a les
grans ciutats fins al periodisme
d’investigació representat en animació, la recerca tècnica i narrativa dels pobles indígenes i un activisme que no coneix fronteres.
Avui al cinema Maldà s’hi projectarà el curtmetratge Lux Aeterna, de Carlos Tribiño Mamby, i a

continuació el llargmetratge Sabogal, de Juan Lozano i Sergio Mejía.
Es tracta de la primera ficció
d’animació 3D colombiana, amb
una trama que aborda el tema dels
crims d’estat al país sud-americà.
Sabogal ha participat en el Festival d’Annecy d’aquest any –especialitzat en animació– i en el Festival de Drets Humans de Suïssa;
després de la projecció s’oferirà
un debat amb Juan Lozano.
REDACCIÓ

BARCELONA

20.00 AUDICIÓ
‘Follie, follie!... Sempre
libera. La Traviata’. Representada per primera
vegada a Venècia el
1853, La Traviata és
sens dubte l’òpera més
coneguda de Giuseppe
Verdi. Es comenta a
l’Ateneu Barcelonès amb
l’historiador Pol Avinyó.

BARCELONA

20.00 CONCERT
‘Clàssica a la Reial
Acadèmia’. Dins el cicle
de concerts Clàssica a la
Reial Acadèmia, la Reial
Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi proposa
avui Clara i Robert: descobrint els seus cicles,
amb la soprano Paloma
Friedhoff Bello i el pianista Isaac Friedhoff Calvo
interpretant Clara i Robert Schumann.

BARCELONA

18.00 TALLER
Club Fnac Kids. La
Fnac L’Illa acull avui el
taller Dissenya la teva
pròpia joguina.

BARCELONA

19.00 LECTURA
IV Club de Lectura El
Corte Inglés. El club
promou el gust per la lectura, el debat i la reflexió
sobre el sentit dels textos. En les sessions es comentarà el llibre proposat, així com qüestions
d’estil, els personatges,
les reflexions, els sentiments... El club de lectura, gratuït, està coordinat per l’escriptor Jordi
Llavina. El llibre que es
tractarà en aquesta ses-

‘Jam session’. L’any
2012 el Jazz Sí Club Taller de Músics, del barri
del Raval de Barcelona,
va celebrar el vintè aniversari, històricament
vinculat al Taller de Músics com a altaveu artístic dels joves músics. Cada dimarts, jam session
de pop, rock i blues.

BARCELONA
Les peruanes línies de Nazca ■ ARXIU

El músic Dani Rifà ■ ARXIU

Les línies de Nazca al
Museu de les Cultures

‘Tremendu’, la gira
a peu de Dani Rifà

BARCELONA

BARCELONA

El Museu de les Cultures del Món acull la conferència Las líneas de Nazca. Dibuixos al desert, sobre
aquest enigma peruà.

El bar Barcelona Reykjavik acull avui Tremendu el
nou projecte de Dani Rifà, que fa una gira per Catalunya durant 80 dies.

19.00 CONFERÈNCIA

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

19.00 CONCERT

20.30 / 21.30 / 22.30
FLAMENC

‘Oleándole’. Són tres
sessions de música i ball
en directe, en un entarimat a la sala Tarantos de
la plaça Reial, que és,
des de fa anys, escenari
de joves talents. La força del flamenc s’experimenta quan es viu en directe, en el marc d’un
petit tablao.
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Cau Ferrat. Una petita
mostra dels tresors del
Cau Ferrat de Sitges s’exhibeixen fins a finals d’estiu al Museu d’Art. El Cau
Ferrat ha estat convidat a
exposar una pinzellada
del seu fons i del seu esperit en una iniciativa que
permet al Cau arribar a
un públic suplementari i
al museu gironí, experimentar la proposta de
diàleg de col·leccions de
centres diferents. La mostra aprofitarà les visites
que el Museu d’Art de Girona rep durant els mesos
d’estiu de la mà de turistes de la Costa Brava i
permetrà al Cau arribar a
un públic més ampli. L’exposició està integrada
per una quinzena de peces del Cau Ferrat, que
retraten els fons del museu en breu format, però
sense despullar-lo de les
obres essencials durant
un espai de temps força
llarg. La mostra presenta
peces de la col·lecció de
Santiago Rusiñol.

왘 Almeria

EXPOSICIÓ

SABADELL

20.00 ENTREVISTA
Marina Rosell. L’Alliance Française de Sabadell
presenta un nou cicle titulat Converses, en què
els periodistes Ricard Ustrell i Roger Escapa entrevistaran personatges
reconeguts de diversos
àmbits al pati de l’Alliance Française de Sabadell;
una conversa oberta al
públic que té la missió de
fomentar l’esperit crític
i la participació dels assistents. La convidada
d’avui és la cantautora
Marina Rosell.

L’acudit

<<

<<

Amargo & Amigos

Duo Bruch

Flamenc
al Palau de la
Música Catalana
a les 21.30 h

Música clàssica
a la sala Artte
de l’Eixample,
a les 19.10 h
왘 Teatre

Gaudí Barcelona, Sant
Antoni Maria Claret, 120. L’any
dels 30, de Lara Diez. Horaris: de
dijous a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Fins al 28 de juny.

TEATRE

Teatre, Sant Lluís, 64.
Enajenatorium Theatre Show.
Horaris: dijous i dissabtes, 20.00
i 22.00; divendres, 20.00, 22.00
i 23.55, i diumenges, 18.30 i
20.30.

왘 Teatre

Lliure: Gràcia, Montseny, 47. Els dies feliços, de Samuel
Beckett, sota la direcció de Sergi
Belbel. Fins al 21 de juny. Col·loqui, el dia 14.

왘 Apolo

Teatre, Paral·lel 59. Patas arriba, de David Fernández.
Horaris: dies 11, 12, 19 i 26 de juny.

왘 Teatre

Lliure: Montjuïc, passeig de Santa Madrona, 40-46 /
plaça Margarida Xirgu, 1. Un enemic del poble, de H. Ibsen, dir.
Miguel del Arco. Fins al 21 de juny. Funció accessible, dia 12. Sobretítols en castellà i anglès cada dissabte. Tot pels diners 3.
L’onzena plaga, de Victoria
Szpunberg, dir. David Selvas.
Fins al 21 de juny. Col·loqui, el
dia 12.

왘 Biblioteca

de Catalunya,
Hospital, 56. La Perla presenta
Incendis, de Wajdi Mouawad. Dir.
Oriol Broggi. A partir del 17 de juny. Horaris: de dilluns a divendres, a les 20.00. Dissabte, 20 i
27 i diumenge, 21, funcions especials a les 18.00.
왘 Círcol

Maldà, C. Pi, 5. Cicle
Maldà 1700. The Feliuettes, un
thriller musical amb cançons de
Núria Feliu.

왘 Teatre

왘 Club

Capitol, Sala 2, Rambla,
138. David Guapo. Horaris: de dimecres a divendres, 22.00, i diumenges, 19.30.

Una de les imatges promocionals ■ TANTARANTANA

왘 Club

Capitol, sala Pepe Rubianes, Rambla, 138. Doble programació: Confessions de dones
de 30. Horaris: de dimecres a divendres, 20.30, dissabtes, 18.00
i 20.30, i diumenges, 18.00. Diario de un cuarentón. Horaris: dijous i divendres, 22.30.
왘 Condal, Av. Paral·lel, 91. Fins

al
13 de juny, Non Stop Gospel, de
The Gospel Viu Choir, dir. Moisès
Sala. Horaris: dijous i divendres,
20.30; i dissabte, 18.00 i 20.30. I
del 25 al 28 de juny, dins el cicle
Fresh Comedy: Agustín Jiménez,
Manu Badenes i Txabi Franquesa
a Las Noches de el Club de la Comèdia. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00; i diumenge, 19.00
왘 Gran

Teatre del Liceu, la
Rambla, 51-59. Òpera: Don Pasquale, de Gaetano Donizetti.
Dies 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25,
26 i 27 de juny.
왘 Jove

Teatre Regina, Sèneca
22. Programació adults: Cicle
Comix: dilluns 8, Quiero jugar a
un juego, amb David Moreno,
21.00; dijous 11, La caja tonta,
amb Juanjo Albiñana, 21.00; divendres 12, Animales irracionales, amb Joan i Roc Olivé, 21.00.
Infantil: dissabte 13, Rateta, i si
escombres l’escaleta?, amb la
Cia. La Trepa, 18.00.

XAVI TORRENT

Nova obra d’El Cicló, al Tantarantana
BARCELONA TEATRE

La companyia Arsenic Art Studio porta a la sala Baixos22 del Tantarantana el seu
espectacle Souvenir, que forma part d’El Cicló, el cicle de Companyies Independents de Barcelona. Amb text de Fèlix Pons, amb la col·laboració de Marta Aguilar i Paula Malia, el muntatge és interpretat per Fèlix Pons i Paula Malia.
왘 L’Antic

Teatre, Verdaguer i Callis, 12. Yi-Ha, amb la cia. Los Moñekos, 9 de juny, 21.00. Solos ante el peligro, amb Naalia Jiménez
Gallardo, Jorge Gallardo i Nazario Díaz, de l’11 al 14 de juny.
Horris: de dijous a dissabte,
21.00, i diumenge, 19.30.
왘 La

Puntual, Allada Vermell, 15.
Criatures particulars, amb la Cia.
Roberto White. Titelles, objectes
i mim. Per a nens i nenes a partir
de 3 anys. Horaris: divendres i
dissabtes, 18.00, i diumenges,
12.00 i 17.00. Fins al 14 de juny.
왘 La

Seca Espai Brossa, c. Flassaders, 40. Assolutamente solo,
amb David Batignani, a la sala
Joan Brossa, fins al 14 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabtes, 21.00; i diumenges, 19.00.
Blanca desvelada, Sala Fregoli,
fins al 14 de juny. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.30. Dimarts màgics
(Trabük), Sala Brossa. Horaris:
dimarts 9 de juny, 20.30.
왘 La

Villarroel, Villarroel, 87.
Fins al 21 de juny, Titzina presenta Distancia siete minutos,
de Pako Merino i Diego Lorca. De
dimarts a dijous, 20.30; divendres, 21.00; dissabtes, 20.30, i
diumenges, 18.00. L’Offlavillarroel: Fins al 17 de juny, T de Teatre i Els Tirgres presenten Operació Moldàvia, de Marta Pérez i
Albert Ribalta. Horaris: dimarts i
dimecres, 22.30. I en doble programació: els divendres, a les
23.00, Mónica Pérez i Jordi Rios
a 1.000 merdes de gags.
왘 Porta

4, Carrer de l’Església,
4-10 (barri de Gràcia). La nit ens
atrapa, amb la Cia. Los Genios
Locos, dissabtes de juny, 18.00.
2051, amb la Cia. Zenit Produc-
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cions, dissabtes de juny, 21.00.
El joc en joc, amb la Cia. A Correcuita, diumenges de juny, 18.00.
Donde el viento hace buñuelos,
amb la Cia. Voltanteatre, diumenges de juny, 20.30.
왘 Romea,

Hospital, 51. Del 10 al
28 de juny, El crim de la germana
Bel, de Frank Marcus, versió i dir.
Rafael Calatayud, amb Anna Casas, María José Peris, Teresa Vallicrosa i Mamen García. Horaris:
de dimarts a divendres, 20.30
(dies 16 i 17 de juny, no hi ha funció); dissabtes, 18.30 i 21.00, i
diumenges, 18.30.
왘 Sala

Atrium, Consell de Cent,
435. Concert Molins Mezquida
Duo. Dilluns 8 de juny, a les
21.00; Concert Les 4 estacions
de Vivaldi. Dissabte 13 de juny, a
les 18.00; i diumenge 14 de juny,
a les 12.00; Cicle DespertaLab:
Boilong. De dijous a dissabtes, a
les 21.00; i diumenge, a les
19.00.

Art Studio presenta Souvenir.
Horaris: de dimarts a dissabtes,
21.00, i diumenges, 19.00. Una
obra que ataca amb humor el turisme devastador de Barcelona.
왘 Teatre

Borràs, Pl. Urquinaona,
9. Berto Romero. Tots els divendres, a les 22.45.
왘 Teatre

Coliseum, Gran Via,
595. La gran ilusión. De dimecres a divendres, 21.00, dissabtes, 18.30 i 21.30, i diumenges,
18.30.
왘 Teatre

del Raval, Sant Antoni
Abat, 12. SonRisas a la carta,
amb Albert Boira. Divendres 12,
23.00; diumenge 14, 18.30; divendres 26, 23.00, i dissabte 27,
22.00.

Nacional de Catalunya. Plaça de les Arts, 1. Sala
Gran: L’hort de les oliveres, de
Narcís Comadira. Horaris: de dimecres a dissabtes, 20.00; i diumenges, 18.00. Sala Petita: Incerta glòria, de Joan Sales. Horaris: de dimecres a dissabtes,
20.00, i diumenges, 18.00. Sala
Tallers: La Mancha, d’Albert Lladó. Horaris: de dijous a dissabtes, 20.00, i diumenges, 18.00.
왘 Teatre

Poliorama, La Rambla,
115. Pica Pica presenta English
Pitinglish, diumenge 14, 12.30.
왘 Teatre

Principal, Rambla 27.
Sala B: Clicks, espectacle musical. Horaris: dissabtes, 18.00 i
21.00, i diumenges, 19.00.
왘 Teatre

Tívoli, Casp 8. Piaf, The
Show, tres úniques funcions. Horaris: divendres i dissabte,
20.30, i diumenge, 18.30.
왘 Teatre

Victòria, Paral·lel, 6769. Degut a l’èxit, Mar i Cel torna
a partir de l’1 d’octubre.
왘 Teatreneu,

Terol, 26 (Gràcia).
Sala cafè-teatre: Monòlegs, màgia, teatre. Sala Xavier Fàbregas:
Teatre, màgia, improvisació...
왘 Versus

Teatre, Castillejos, 179.
Estrena el 3 de juny, Mi relación
con la comida, d'Angélica Liddell,
amb Esperanza Pedreño. De dimecres a dissabtes, 20.30, i diumenges, 18.00. Estrena el 12 de
juny, Páginas arrancadas del diario de P, d'Ignacio del Moral. Divendres i dissabtes, 22.15.

왘 Sala

Beckett - Gràcia, Alegre
de Dalt 55 bis. Penev, de Xavo
Giménez/La Teta Calva, del 4 al
14 de juny. De dimecres a dissabtes, 21.30; i diumenges,
18.30. Visions del límit, amb La
Innombrable, dies 8 i 9 de juny, a
les 21.30.
왘 Sala

Muntaner, Muntaner, 4.
Idiota, de Jordi Casanovas, dir.
Jordi Casanovas. Fins al 14 de juny. De dimecres a dissabtes,
20.30; i diumenges, 18.30. I Luis
Pardo, a En tu mente, de l’11 al 14
de juny, no hi ha funcions, torna
a partir del 18 de juny. De dijous
a dissabtes, 22.45, i diumenges,
20.30.
왘 Tantarantana

Teatre, carrer
de les Flors, 22. El Cicló: del 29
de maig al 21 de juny, Arsenic

116737-1110667A
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Joan Veny, amb el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, ahir al Palau de la Música ■ ACN

El lingüista mallorquí Joan Veny reivindica la unitat
del català en l’acte d’entrega del 47è Premi d’Honor

Somiant junts
Redacció
BARCELONA

Un total de1.900 persones
van homenatjar ahir al Palau de la Música el lingüista mallorquí Joan Veny pel
seu compromís i treball
constant per la llengua catalana durant més de 60
anys. El guanyador del 47è
Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, concedit
per Òmnium Cultural, va
destacar la seva passió per
la llengua en un discurs
que va recordar “savis”
com Antoni M. Badia Margarit, Joan Bastardas,
Francesc de B. Moll, Joan
Coromines i Pompeu Fa-

MÚSICA
PALAU DE LA MUSICA CATALANA

bra. “Per a mi, trobar una
paraula nova és com veure
caure del cel un pètal de
rosa o fer brillar una nova
estrella en el firmament.
Em plau reiterar que sóc
un enamorat de les paraules”, va dir Veny, que també va reivindicar la unitat
de la llengua catalana: “La
nostra llengua és una, de
Salses a Guardamar i de
Fraga a Maó i l’Alguer.”
“Davant tantes actituds hostils del govern
central, fem vots per tenir
un país normal, lliure, modern, obert al món, just socialment, fidel a les seves
arrels, amb la llengua pròpia, el català, com a llen-

“Quan somiem
junts, el somni
es pot convertir
en realitat”, va
advertir Joan
Veny, al Palau

gua preferent i amb convivència amb el castellà i
també amb altres llengües
–va reblar–. La nostra nit
va ser molt llarga, però va
sortir el sol, i ara cal esperar la plenitud del migdia.
Quan somiem sols, només

és un somni; però quan somiem junts, el somni es
pot convertir en realitat.”
Per la seva banda, la
presidenta
d’Òmnium,
Muriel Casals, va destacar
de Veny la seva condició de
“savi complet” i “intel·lectual en el sentit més ampli”, subratllant la “lluita
sorda i constant” amb què
ha defensat la llengua.
La vetllada es va cloure
amb un itinerari per la figura i obra del premi d’honor presentat i escrit per
Joaquim Maria Puyal
amb glossa de Joan Mas i
actuacions de Pep Gimeno Botifarra i el grup
Q4rt Pr1mera. ■

a fa una m
ben segu
Joan Man
blema amb u
trobo simpà
s’havia prod
lo en viu. Tam
l’estranya pa
m’havien fet
que en fer-se
de les canço
que estic en
mes d’enten
m’ha arribat
temps passa
Serrat i Llac
lescent vare
tuosa volem
la d’abans i e
ament estem
per la nostra
Per a la ge
generació, e
dels anys de
Serrat era al
allà. En el pa
català, hi hav
que ens mot
més força. H
Llach, que s’
nica –veritab
rò que havia
–Com un arb
de l’Ovidi qu
llés o la simp
rosament qu
d’apreciar la
March. I tení
uns universo
complexos. S
lera però de
raules d’amo
re que s’hav
Tornar a e
de la seva gi
retrobamen
nys directa,
ments de la
miadar una
Mediterráne
puede ser un
tats de la jor

Valls d’Àneu, Ferran Rella.
los espectáculos que se podrán d’es bailes de San Chuan, entre
La presente edición de Dansàver destacan las actuaciones
de Diario
otros. Las actividades formativas
PAÍS: España
FRECUENCIA:
neu tendrá lugar entre el 23
y el 29
la Xaranga Kina CreuO.J.D.:
de Esterri
y divulgativas seguirán estando
PÁGINAS:
4039
28 de junio en ocho pueblos
d’Àneu,
Krregada
de
Romanços,
presentes en esta edición, que
de
TARIFA: 360 €
E.G.M.:
Xabi- 15%
Aburruzaga, Pierre
Rouch,
la zona: Esterri d’Àneu, València
ÁREA: 157 CM²
SECCIÓN:
OCIO también contará con una feria de
d’Àneu, Isil, la Guingueta d’Àneu, Manu Sabater, Ballets de Catalun- productos de proximidad.
9 Junio, 2015

con
de C
Cata
ll y
acto
ope

Veny recibe el
Premi d’Honor
de les Lletres
Catalanes
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El lingüista mallorquín Joan Veny
recibió ayer el 47 Premio de Honor de las Letras Catalanas, instituido por Òmnium Cultural, en
un acto en el Palau de la Música.
El filólogo Veny es continuador
de la ingente obra de Joan Coromines, de quien siempre se ha
declarado “admirador”.
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FOTO: AcN / El acto de entrega se celebró ayer en el Palau de la Música
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Per reforçar el sentiment de la
unitat de la llengua catalana en
un moment en què és agressiva
ment posat en qüestió als territo
ris no catalans és necessari ser
sensibles amb les variantes dia
lectals. Joan Mas, encarregat de
fer la glossa del guardonat, ho va
dir d’una altra manera: en la dia
lèctica entre variants i llengua es
tàndard, Veny sempre va tenir
clar que la llengua de cultura, es
tàndard, ha de ser aglutinant, mai

Casals, alegre perquè
a València i les Balears
governaran els
qui “volen la llengua
que compartim”

pot convertir en realitat”.
Muriel Casals, presidenta
d’Òmnium, va fer l’elogi del cien
tífic: “Joan Veny ha defensat la
llengua amb una lluita sorda i
constant”. Casals, que durant els
últims anys no ha deixat de mos
trar la seva alarma per les políti
ques lingüístiques a València i les
Balears i ha promogut el reconei
xement de defensors de la unitat
de la llengua als dos territoris, es
mostrava radiant amb els últims
resultats electorals, perquè “po
den governar aquells que parlen i
estimen la llengua que compar
tim”. Va repetir en el seu discurs
el concepte polític de Països Ca
talans: “Esperem –va dir– que es
pugui reconstruir ben aviat l’es
pai lingüístic, cultural i comuni
catiu dels Països Catalans”.

una imposició de la metròpoli.
No només hi va haver discursos
en el lliurament del 47è Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes.
Un espectacle escrit i presentat
per Joaquim Maria Puyal, que és
també membre del jurat, Geogra
fia Joan Veny, va traçar l’itinerari
vital i assagístic del catedràtic de
Filologia Catalana de la Universi
tat de Barcelona, combinant dià
leg, música, teatre i projeccions
audiovisuals. Entre d’elles, un ví
deo on Joan Veny comentava les
etapes de la seva vida i del seu tre
ball com a cocent que sap escoltar
als seus deixebles i que també fa
recerca
El propi Puyal va comentar de
talls sobre les aportacions de
Veny amb Pere Jou , Anna Subi
rana i el cantautor Pep Gimeno i
en molts moments el Palau va
semblar convertirse en una llar
d’infància, amb cançons infantils
i afany didàctic, un to que va can
viar quan es va recitar un frag
ment d’Acorar, la sorprenent
obra de teatre del també mallor
quí Toni Gomila.
El pare de l’Atles Lingüístic del
Domini Català (ALDC) va néixer
el 1932, va estudiar a les universi
tats de Barcelona, Lovaina i Poiti
ers i ha investigat en els camps de
la dialectologia, l’edició de textos
i la història de la llengua, amb una
atenció especial a l’etimologia.
Dirigeix amb Lídia Pons l’Atles
Lingüístic del Domini Català
(l’ALDC), un programa d’investi
gació sobre la llengua catalana
centrat en la diversitat dialectal,
que té per objectiu el tractament
informàtic i la publicació del ma
terial lingüístic i etnogràfic pro
cedent de unes cent noranta lo
calitats de tot el domini lingüístic
català.c

L’obra de l’escriptor i crític lite
rari argentí se situa, segons el jurat,
“per sobre del procés de deslitera
turització que pateix la novel∙lísti
ca actual”.
“Piglia aboca en el pòsit d’un fer
vent lector la mirada d’un crític li
terari perspicaç i el coneixement
d’un teòric de la literatura”, va des
tacar el jurat d’aquest premi, presi
dit per Basilio Baltasar i format per
Darío Villanueva, director de la
Reial Acadèmia Espanyola, i els es
criptors Félix de Azúa, José Ángel
González i Marta Sanz.
Després de conèixer la notícia,
Ricardo Piglia va declarar que rep
aquesta distinció amb “alegria” i
agraïment, i va comentar que la
literatura persisteix en l’època

aquestaintempèriequenotéfinal”.
El jurat ha volgut destacar a més
“el talent, l’enginy i l’audàcia” que
Piglia ha sabut sostenir en aquest
“univers paral∙lel del literari”.
Segons l’opinió del jurat, “l’obra
de Ricardo Piglia (que des de l’any
2000 publica Anagrama) orques
tra com poques un homenatge a la
diversitat i traduïbilitat dels relats
delmón,ihaelevatarangestèticde
primera magnitud el parlar de
literatura i conversar d’escriptors,
reficcionalitzant obres, autors,
anècdotes o atzars amb rara mes
tria i refinat esperit”. El lliurament
delpremiseràel25elsetembre,co
incidint amb la publicació de “la
novel∙la de la seva vida”, com li
agrada anomenar Pliglia Els diari

Joan Veny va rebre el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes de mans de Muriel Casals en el Palau de la Música

XAVI GÓMEZ

Òmnium premia amb Joan Veny
la diversitat lingüística del català

L’estudiós mallorquí rep el 47è Premi d’Honor de les Lletres Catalanes
JOSEP MASSOT
Barcelona

Joan Veny va declarar ahir en
públic que estava enamorat.
Enamorat de les paraules. “Per a
mi, trobar un paraula nova és com
caure del cel un pètal de rosa o fer
brillar una nova estrella al firma
ment”. El lingüística mallorquí es
va posar romàntic en el seu dis
curs d’agraïment pel Premi d’Ho
nor de les Lletres Catalanes, que
concedeix Òmnium Cultural. Les
gairebé dues mil persones que
omplien ahir a la nit el Palau de la
Música van agrair el gest poètic
d’un científic que no s’ha tancat
en un despatx, sinó que també ha
sortit a buscar la llengua parlada
als pobles amb la passió d’algú
que s’estima la seva feina.

La catifa vermella no s’estén
només perquè desfilin davant les
càmeres models, actrius o espor
tistes. “Catifa vermella –va dema
nar, va clamar– per als nostres sa
vis!”. El premiat va enumerar el
seu quintet de mestres: Antoni M.
Badia Margarit, Joan Bastardas,
Francesc de B. Moll, Joan Coro
mines i Pompeu Fabra...
Veny va créixer a Campos
(Mallorca), en plena postguerra, i
després de romàntic i agraït, es va
posar reivindicatiu, amb una
demanda que no per repetitiva
se li fa carregosa o innecessària:
“La nostra llengua és una, de Sal
ses a Guardamar i de Fraga a Maó
i l’Alguer”. Sense oblidar el matís
social. “Davant actituds hostils
del Govern central, fem vots
per tenir un país normal, lliure,

modern, obert al món, just
socialment, fidel a les seves ar
rels, amb la llengua pròpia,
el català com a llengua preferent i
amb convivència amb el castellà i

Veny defensa que
la llengua estàndard
ha de ser aglutinadora,
no una imposició
de la metròpoli
amb altres llengües. La nostra
nit va ser molt llarga, però va sor
tir el sol, i ara cal esperar la
plenitud del dia. Quan somiem
sols, només és un somni; però
quan somiem junts, el somni es

L’escriptor argentí Ricardo Piglia,
guardonat amb el Premi Formentor
PALMA DE MALLORCA Efe

L’escriptor argentí Ricardo Piglia
va ser reconegut ahir amb el premi
Formentor de las Letras 2015 pel
conjunt de la seva obra, un guardó
dotat amb 50.000 euros que es lliu
rarà el setembre a l’Hotel Formen
tor, a Mallorca. Segons va informar
ahir l’organització d’aquest presti
giós premi literari, el jurat conside
ra el guardonat
“un autor d’una
PALAU
DE LA MUSICA
CATALANA
obra narrativa que es desenvolupa
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Galardón ● La ceremonia de entrega
será en el Palau de la Música de Barcelona

CULTURA Y ES

Literatura ● El escrito
de la Tierra Incontable’

Házael Go
Libro de M
JOSÉ SEVILLA ❘ MADRID

El reconocido lingüista mallorquín Joan Veny.

Joan Veny recibe mañana en
Barcelona el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes 2015
R.C.

El lingüista mallorquín
Joan Veny, catedrático
emérito de la Universitat
de Barcelona, recibirá mañana lunes el 47 Premi
d’Honor de les Lletres
Catalanes que concede
Òmnium Cultural y que
está dotado con 150.000
euros. La ceremonia de
entrega será en el Palau
de la Música de la capital
catalana.
Veny es un erudito en
el ámbito de la dialectolo-

PALAU DE LA MUSICA CATALANA

gía y la edición de textos,
y dirige desde hace años
con Lídia Pons el Atles
Lingüístic del Domini Català, iniciado por el filólogo y lingüista Antoni Maria Badia i Margarit.
Nacido en Campos en
1932, Veny estudió en la
Universitat de Barcelona.
También permaneció en
las de Lovaina y Poitiers.
Se doctoró en Filología
Románica en 1956 con
una tesis sobre a los paralelismos léxicos en los
dialectos catalanes.

«En el Día del Libro de
Palma vendo mucho, pero
hay que estar en la Feria
del Libro de Madrid, la
meca de la literatura española. Hay gente que sólo
hace un viaje al año y es
para comprar novelas en
El Retiro». Lo afirmó ayer
el escritor y colaborador de
Ultima Hora Házael González.
El autor firmó sus novedades el estand de Alberto
Santos, entre las que destacaron las obras Historias élficas, cuarta entrega y spinoff de la serie Historias de la
Tierra Incontable; el libro
¿De qué están hechos los sueños?, literatura infantil repleta de magia para niños
de entre 10 y 12 años, o Casino Royale. La música de las
películas de James Bond, entre otras.
Házael González comentaba hace unos días
que «ya he vendido un
centenar de libros, los mis-

