
Els premiats, amb el president i el secretari general de l'institut. D'esquerra a dreta: Ramon Pia i Arxé, Ramon Aramon i Serra,
Eufemia Fort i Cogul, Eulàlia Velasco i Batlle, Ramon M. Mesalies, Ignasi Puig i Ferrete, Josep M. Camarassa, Ramon Folch i Guillén,
Josep Alsina i Bofill, Antoni Garcia i Fernández, Roser Argemí i d’Abadal, Jordi Guitart i Basomba, Josep M. Gatell i Artigues,.
Josep M. Drudis i Zambrano, Maria-Dolors Capdevila, Salvador Alegret i Sanromà, J. F. Jiménez i Cruz, M. Guillén Navarro, H. Villavicencio 
Mavric, Alfons Trias i Maxenchs, Àlvar Net i Castel i Esteve Garcia Olivares. (Foto: Barceló.)

LA FESTA DE SANT JORDI A INSTITUT
El dia 29 del mes d’abril passat se celebrà en 
sessió íntima, com ha estat sempre fet des del 
final de la guerra, la festa patronal de l’Institut 
d’Estudis Catalans. L’acte tingué lloc al Palau 
Dalmases, seu actual de l’Institut per gentilesa 
d’òmnium Cultural.
El secretari general de l’Institut, doctor R. Ara- 
mon i Serra, exposà ràpidament la tasca cientí-
fica duta a terme durant l’any anterior.
El doctor A. M. Mundó i Marcet, nou membre 
numerari de la Secció Històrico-Arqueològica, 
en la qual ha ocupat la vacant produi'da per la 
mort de P. Bosch i Gimpera, tractà de l’estat 
actual dels estudis de paleografia.

Seguidament hom procedí al lliurament dels pre-
mis atorgats enguany per l’Institut i per les 
seves diverses filials, amb el resultat següent:
Premi Enric de Larratea (ponència dictamina- 
dora: A. Esteve i Subirana, L. Solé i Sabarís 
' Oriol de Bolòs): Las formaciones cuaternarias 
del della del Llobregat de M. dels Àngels Mar-
qués i Roca (de Barcelona). — Un accèssit a 
La geología dell’entroterra del golfo di Alghero 
de Salvatore Oppes (de l’Algueri — Al treball

Dades cartogràfiques per a l’estudi de la vege-
tació de les muntanyes de Prades de R. Folch 
i Guillén i E. Velasco i Batlle (de Barcelona), 
que aspirava també al dit premi, li fou concedit 
el Premi Pius Font i Quer, que havia restat 
desert.
Premi Marià Aguiló (ponència dictaminadora : 
R. Aramon i Serra, Joan Bastardes i Jordi Car-
bonell, amb l’assessorament d’E. Casassas i 
Simó): Diccionari de l'utillatge químic de S. Ale-
gret i Sanromà (de Barcelona).
Premi Pròsper de Bofarull (ponència dictamina-
dora: J. Ainaud de Lasarte, M. Coll i Alentom 
i J. M. Font i Rius): El monestir de Santa 
Maria de G erri al segle XI (1000-1114) segons 
la documentació del seu antic arxiu d’I. Puig 
i Ferreté (de Barcelona).
Premi Josep Massot i Palmés (ponència dicta-
minadora: J. M. Font i Rius, A. Castells i Es-
cuder i J. F. Cabestany i Fort): L’Albiol: Unes 
quantes notícies històriques d’E. Fort i Cogul 
(de Barcelona).
Premi Jaume I (ponència dictaminadora: L. Solé 
i Sabarís, Oriol de Bolòs i J. Teixidor i Batlle): 
No adjudicat.

Premi Sant Jordi: Desert.
Premi Francesc Blasi i Vallespinosa (ponència 
dictaminadora: L. Solé i Sabarís, J. M. Casas 
i FI oms i F. Gurri i Serra): Evolució agrària 
recent del municipi de Sant Guim de Freixenet 
de J. Guitart i Basomba (de Sant Feliu de Llo-
bregat).
Premi Doctor Martí i Julià: Desert.
Borsa d’estudi Jaume Carner i Romeu (ponència 
dictaminadora: R. Faus i Esteve, J. Carner i 
Sunyol i M. Coll i Alentom, amb l’assessorament 
d’A. M. Badia i Margarit i M. Mata): Republi-
canisme i moviment obrer a les comarques de 
la provincia de Tarragona (1900-1923) de M. Do-
lors Capdevila i Boqué (de Reus).
Premi Antoni de Martí i Franquès (ponència 
dictaminadora: A. Esteve i Subirana, J. Teixidor 
i Batlle i E. Casassas i Simó): No adjudicat. 
Premi Nicolau d’Olwer (ponència dictaminadora: 
R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, Jordi Rubió, 
A. M. Badia i Margarit i Jordi Carbonell): 
Some rules in a generative phonology of modern 
catalan de Max W. Wheeler (de Liverpool). — 
Al treball El núcleo intelectual de L’Avenç en 
la evolución de la Renaixença hacia el Moder-
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nismo de R. Pla i Arxé (de Barcelona), que 
aspirava també al dit premi, li fou concedit un 
nou Premi Jaume Massó i Torrents.
Premi Joaquim i Antoni Trias i Pujol (ponència 
dictaminadora : J. Alsina i Bofill, Pere Domingo 
i Moisès Broggi): La medicina a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (1933-1939) d’A. Trias 
i Maxenchs (de Barcelona) i L’ensenyament de 
la medicina a la Universitat Autònoma de Bar-
celona (1933-1936): Antecedents i previsions 
d’A. Net i Castel (de Barcelona), ex aequo.
Premi Pius Font i Quer: Desert. — Vegeu Premi 
Enric de Larratea.
Premi Ramon d’Alòs-Moner (ponència dictami-
nadora: Jordi Rubió, Pere Bohigas, R. Aramon 
i Serra): No adjudicat.
Premi Rafael Tasis (ponència dictaminadora: 
R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, J. Alsina 
i Bofill, Pere Domingo i J. M. Font i Rius): 
No adjudicat.
Premi Catalònia (ponència dictaminadora: 
R. Aramon i Serra, Pere Bohigas, A. Esteve 
i Subirana, R. Faus i Esteve i A. M. Mundó i 
Marcet): Atorgat a Johannes Vincke, in me- 
moriam, per la seva extraordinària contribució, 
amb nombrosos i aprofundits treballs i reculls 
documentals, a l’estudi de les relacions entre 
l’Església i l’Estat durant l’Edat mitjana als 
Països Catalans i de la política universitària de 
la Corona catalano-aragonesa. — Atorgat efecti-
vament a Wilhelm Giese (d’Hamburg), per l’a-
tenció prestada constantment als temes catalans, 
en les seves obres de romanística, de lingüística 
general, de folklore i de bibliografia i concreta-
ment pels treballs dedicats a la terminologia de 
les armes medievals catalanes i a la literatura 
catalana antiga i moderna.

ENCICLOPEDIA
CATALANA
pregunta:
La Gran Enciclopèdia Catalana vol 
que els seus articles siguin el més ben 
informats possible, cosa que, per raó 
de l’escassetat de bibliografia en molts 
d’aspectes de la cultura catalana, no-
més és possible d’aconseguir amb una 
àmplia col·laboració. Obtenir dades 
poc conegudes serà, doncs, la finalitat 
de les preguntes que d’una manera 
periòdica apareixeran èn aquest espai. 
Enciclopèdia Catalana agraeix des 
d’ara la col·laboració que espera rebre. 
Envieu les respostes a:
Enciclopèdia Catalana, S. A.
Via Laietana, 171, 4.‘
Barcelona-9.
1. Quin any i a quin lloc nasqué el 
polític republicà federal del segle xix, 
Baldomer Lostau? Quin any i a quin 
lloc morí? Quin era el seu segon cog
nom?
2. Quin any i a quin lloc morí el poeta 
Joan Malagarriga? Nasqué a Sant Fe
liu de Llobregat el 1890. Quin era el 
seu segon cognom?
3. Quin any i a quin lloc morí el met
ge Pere Manaut i Taberner? Nasqué 
a Barcelona el 1859. Fou el fundador 
de la «Revista de Higiene».
4. Quin és el segon cognom de l’anar
quista Teresa Mané, «Soledad Gus
tavo»?

Borsa d’estudi Institució Catalana d’Història Na-
tural (a proposta de la Secció de Ciències): La 
pluviositat de Catalunya de Lluís Casassas i Simó 
(de Barcelona).

Borsa d’estudi Societat Catalana de Ciències Fí-
siques, Químiques i Matemàtiques (a proposta 
de la Secció de Ciències): Fites sobre l’apa-
rent violació de la simetria d’inversió temporal 
d’A. Méndez i Vilaseca (de Barcelona).
Borsa d’estudi Societat Catalana de Biologia 
(a proposta de la Secció de Ciències): Recull 
bibliogràfic de treballs biològics de tema català 
de M. Fontserè, P. Boncompte, J. Camprubí, 
C. Fault i J. Sanz (de Barcelona).

Borsa d’estudi Ramon Berenguer IV (ponència 
dictaminadora: R. Aramon i Serra, L. Solé i Sa- 
barís, Oriol de Bolòs, R. Faus i Esteve i M. Coll 
i Alentorn): Els musulmans.de les riberes de 
I’Ebre al segle XIII de R. Argemí d’Abadal 
(de Barcelona). — A la proposta de treball per a 
estudiar El poblament animal i vegetal del delta 
de I'Ebre, presentada per J. M. Camarasa i Cas-
tillo, I. Gosálbez i Noguera i col·laboradors (de 
Barcelona), li fou concedida una nova Borsa 
d’estudi Antoni-Cebrià Costa.
Premi Joan Martí i Miralles (ponència dictami-
nadora: R. Faus i Esteve, R. Noguera de Guz-
man, Octavi Saltor, J. Pintó i Ruiz i Maurici 
Serrahima): No adjudicat; el seu import s’aplicà 
a una Borsa d’estudi Joan Martí i Miralles, con-
cedida a Testaments hològrafs, codicils i me-
mòries testamentàries d’Enric Jardí (de Barce-
lona).

Premis per a estudiants, de la SCEH: a) His-
tòria: Desert. — b) Llengua i Literatura (jurat: 
R. Aramon i Serra, J. V. Foix i Joaquim Mo-
las): Miquel de Palol, poeta gironí d’I. de Puig 
i Oliver (estudiant de Barcelona). — c) Art i ar-
queologia üurat: R. Aramon i Serra, J. Ainaud 
de Lasarte i Ricard Albert): Una pintura de 
Sant Roc falsament atribuïda a Francesc Ri-
balta: Prova documental de Manuel Rosas i Ar- 
tola (estudiant de Barcelona).
Premi Eduard Brossa, de la SCB: Desert.

Premi Maspons i Anglasell, de la SCEJES: De-
sert.

Premis per a estudiants, de la SCCFQM: 
a) Ciències físiques: Desert. — b) Ciències 
químiques (jurat: E. Casassas i Simó, A. Es-
teve i Subirana i Heribert Barrera): Determina-
ció del mecanisme d’hidròlisi i la constant de 
velocitat d’hidròlisi del clorur t-butil, per mè-
todes conductrimètrics de J. M. Drudis i Zam-
brano (estudiant de Bellaterra). — c) Ciències 
matemàtiques: Desert. — d) Recerca operacio-
nal: Desert.

Premi per a estudiants de la SCB: L’únic tre-
ball presentat obtingué el Premi Borsa del Metge 
Català de Mèxic.
Premi Amau de Vilanova, de la SCB (jurat: 
C. Bas i Peired, Antoni Puigvejt i N. Serra- 
llach i Milà): Tratamiento de la incontinencia 
urinaria en la mujer de J. F. Jiménez Cruz, 
M. Guillén Navarro i H. Villavicencio Mavric 
(de Barcelona).
Premi Borsa del Metge Català de Mèxic (jurat: 
C. Bas i Peired, J. Alsina i Bofill, J. Oriol i An-
guera, V. Cabré i Fiol i J. Fuster i Pomar): 
Fisio-patologia de la secreció gàstrica: Valor 
clínic del seu estudi de J. M. Gatell i Artigas, 
E. Garcia i Oliveres i A. Garcia i Fernández 
(de Barcelona).
A continuació hom féu públic el contingut del 
«XLV Cartell de Premis i de Borses d’Estudi», 
en el qual són anunciats trenta-dos premis (qua-
tre convocats per primera vegada) i dues borses 
d’estudi per a l’any 1974.

Finalment el doctor J. Alsina i Bofill, que aquest 
curs ha succeït el doctor Pere Domingo en la 
presidència de l’Institut, dirigí unes paraules de 
felicitació als concursants i clogué l’acte amb un 
breu parlament.

Al món actual, l’escepticisme davant les acti-
tuds morals és el pa de cada dia. Així, la notí-
cia que una cinquantena de persones, reunides 
a la banda francesa del País Basc, enviessin més 
d’una quinzena de recomanacions denunciant 
l’opressió que sotmet pobles i cultures d’arreu 
del món, pot fer somriure més d’un. Que il·lu-
sos! podria exclamar l’escèptic. Què esperen 
aconseguir amb llurs recomanacions? Si l’As-
semblea de les Nacions Unides —mil vegades 
més important— ens dóna diàriament el trist 
espectacle d’una quasi total ineficàcia. Per què 
esmerçar esforços, esgargamellar-se per fer es-
coltar les ofegades veus dels sotmesos?

El mes d’agost de l’any passat, unes quantes per-
sones van gosar creure que valia la pena conti-
nuar aixecant la veu contra un tipus d’opressió. 
I això en virtut d’una actitut moral. Els reunits 
a Ustaritz, sota els auspicis de l’Associació Inter-
nacional per la Defensa de les Llengües i les 
Cultures amenaçades (AIDLCM), 1 van aixecar 
llurs protestes contra la situació de discriminació 
de les minories als Estats següents: Argentina, 
Àustria, Espanya, França, Indonèsia, Iran, Irak, 
Itàlia, Síria, Turquia

També van elaborar i aprovar un projecte d’Es-
tatut de les minories anomenades nacionals o 
bé ètniques. El pròleg d’aquest projecte preveu 
quatre nivells d’execució dels drets legítims de 
les minories nacionals. El primer és el de la no 
discriminació de les persones: les que pertanyen 
a la minoria tenen els mateixos drets que els 
altres ciutadans de l’Estat. El segon, el dels 
drets col·lectius de les minories, que pressuposa 
no tan sols un reconeixement oficial de la co-
munitat, sinó l’obligació de l’Estat de portar a 
terme aquest reconeixement (no es tracta, per 
exemple, de declarar el dret a parlar la llengua 
pròpia, sinó de crear les condicions perquè 
aquesta llengua pugui ésser ensenyada i es des-
envolupi). El tercer, el de l’autonomia adminis-
trativa i política: les minories constituïdes en 
col·lectivitats de dret públic han de tenir els seus 
propis organismes, els quals han d’ésser sotme-
sos al control de tribunals propis. El quart és 
el dret a l’autodeterminació dels pobles.

Aquests quatre nivells —mena de balanç de 
situació actual i de programa futur— es con-
creten en una Carta dels drets de les minories 
nacionals, formada per tretze articles. L’interès 
de la carta com dels documents sortits de la 
reunió d’Ustaritz es troba en el fet del rebuig 
del formalisme jurídic —declarar un dret no

1. Catalunya (Sud i Nord) és marcadament pre-
sent al si d'aquesta Associació. Salvador Espriu 
n’és el president i Jordi Costa el secretari general.
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