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09/06/2009  11:01  CUL 

CAT-LLETRES CATALANES (Previsió) (Embargada) Fins a les 20.30 

El filòleg Joan Solà guanya el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes 

Barcelona, 9 juny (EFE).- El filòleg i lingüista Joan Solà ha guanyat avui el 41è Premi d'Honor de 
les Lletres Catalanes, un guardó que concedeix l'associació Òmnium Cultural en reconeixement a 
una trajectòria literària. 
 
Joan Solà (Bell-lloc d'Urgell, 1940) es va doctorar en Filologia Catalana a la Universitat de 
Barcelona i posteriorment va ampliar els estudis en Lingüística General en les universitats de 
Reading i Exeter (Regne Unit). 
 
En nom del jurat, la filòloga i alumna de Solà Laura Borràs ha subratllat que el premiat "s'ha 
caracteritzat tota la vida pel seu amor a la llengua". 
 
"La seva feina -ha recordat Borràs- pot semblar invisible per a la gent del carrer, però ha realitzat 
obres monumentals sobre la llengua catalana". 
 
Solà ha publicat una quarantena de llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, 
tipografia, bibliografia i altres matèries de lingüística i sociolingüística. 
 
El nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que va ser codirector de les Obres Completes de 
Pompeu Fabra i director de la Gramàtica del català contemporani, treballa actualment com 
ponent en la Gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans que, segons que ha anunciat 
avui, espera poder completar en dos anys. 
 
Un Solà que no ha pogut evitar l'emoció en escoltar la seva antiga alumna ha dit que "no hi ha 
gratificació més alta que veure una alumna que manté aquest record tan viu i exacte. Veig que he 
ajudat els meus alumnes a ser persones, a ser investigadors, a pensar per si mateixos, no a 
saber sintaxi, perquè això no té importància". 
 
Solà se sent especialment feliç pels reconeixements que ha rebut en l'últim mes, que van 
començar amb "el doctor honoris causa de la Universitat de Lleida, la victòria del Barça a Roma i 
ara aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes" i que contempla com la collita de "tota una 
vida treballant a l'ombra". 
 
El jurat ha destacat així mateix la feina que com a columnista ha desenvolupat els últims anys, 
on, segons Borrás, "demostra el seu compromís social i polític". 
 
Preguntat pel reincident debat sobre el futur del català, Solà ha dit que prefereix anar als 
"fonaments": "un poble i una llengua són dues entitats inseparables, i fins que la classe política i 
civil no prenguin consciència d'això, la llengua no serà viable". 
 
Ha afegit que "arrosseguem aquest problema des de fa dos segles, doncs som un poble 
subordinat, i la llengua, que és una de les nostres propietats inseparables, pateix del mateix 
problema". 
 
El lingüista, que ha tingut com principals referents a Pompeu Fabra, Joan Coromines i Noam 
Chomsky, ha fet una crida perquè "el poble recuperi la seva autoestima", com a única via per 
tenir "una llengua rica que pugui caminar al costat de les altres en igualtat de condicions" i 
agrega: "No és veritat que aquí hi hagi convivència pacífica de dues llengües, sinó que hi ha una 
subordinació d'una d'elles". 
 
Sense voler buscar culpables, Solà creu que els "responsables" són els polítics, que "no 
arrisquen més del que perceben que els seus votants els demanen, mentre la societat prou té 
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amb sobreviure". 
 
"La responsabilitat, per tant, és dels polítics (de Catalunya), que avui tenen més capacitat i poder 
que fa cent anys". 
 
El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que s'ha lliurat avui en el transcurs d'un acte solemne 
al Palau de la Música, té una dotació de 30.000 euros. EFE. 
 
jo/pll 
 
(foto)  
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El filòleg Joan Solà, Premi d'Honor de les Lletres Catalanes  
Ha publicat més de 40 llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia, bibliografia i altres matèries 
de lingüística i sociolingüística. 

El filòleg i lingüista Joan Solà ha guanyat avui el 41è Premi d'Honor de les 

Lletres Catalanes, un guardó que concedeix l'associació Òmnium Cultural en 

reconeixement a una trajectòria literària. Nascut a Bell-lloc d'Urgell l'any 

1940, es va doctorar en Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona i 

posteriorment va ampliar els estudis en Lingüística General en les 

universitats de Reading i Exeter (Regne Unit). En nom del jurat, la filòloga i 

alumna de Solà Laura Borràs ha subratllat que el premiat "s'ha caracteritzat 

tota la vida pel seu amor a la llengua". "La seva feina -ha recordat Borràs- pot 

semblar invisible per a la gent del carrer, però ha realitzat obres 

monumentals sobre la llengua catalana". Solà ha publicat una quarantena de 

llibres sobre sintaxi, història de la llengua, lèxic, puntuació, tipografia, 

bibliografia i altres matèries de lingüística i sociolingüística. 

El nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, 

que va ser codirector de les Obres Completes 

de Pompeu Fabra i director de la Gramàtica 

del català contemporani, treballa actualment 

com ponent en la Gramàtica normativa de 

l'Institut d'Estudis Catalans que, segons que 

ha anunciat avui, espera poder completar en 

dos anys. 

Un Solà que no ha pogut evitar l'emoció en 

escoltar la seva antiga alumna ha dit que "no 

hi ha gratificació més alta que veure una alumna que manté aquest record tan 

viu i exacte. Veig que he ajudat els meus alumnes a ser persones, a ser 

investigadors, a pensar per si mateixos, no a saber sintaxi, perquè això no té 

importància". 

Solà se sent especialment feliç pels reconeixements que ha rebut en l'últim mes, 

que van començar amb "el doctor honoris causa de la Universitat de Lleida, la 

victòria del Barça a Roma i ara aquest Premi d'Honor de les Lletres Catalanes" i 

que contempla com la collita de "tota una vida treballant a l'ombra". 

"Un poble i una llengua són dues entitats inseparables"  

El jurat ha destacat així mateix la feina que com a columnista ha desenvolupat 

els últims anys, on, segons Borrás, "demostra el seu compromís social i polític". 

Preguntat pel reincident debat sobre el futur del català, Solà ha dit que prefereix 

anar als "fonaments": "un poble i una llengua són dues entitats inseparables, i 
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fins que la classe política i civil no prenguin consciència d'això, la llengua no 

serà viable". Ha afegit que "arrosseguem aquest problema des de fa dos segles, 

doncs som un poble subordinat, i la llengua, que és una de les nostres 

propietats inseparables, pateix del mateix problema". 

El lingüista, que ha tingut com principals referents a Pompeu Fabra, Joan 

Coromines i Noam Chomsky, ha fet una crida perquè "el poble recuperi la seva 

autoestima", com a única via per tenir "una llengua rica que pugui caminar al 

costat de les altres en igualtat de condicions" i agrega: "No és veritat que aquí hi 

hagi convivència pacífica de dues llengües, sinó que hi ha una subordinació 

d'una d'elles". Sense voler buscar culpables, Solà creu que els "responsables" són 

els polítics, que "no arrisquen més del que perceben que els seus votants els 

demanen, mentre la societat prou té amb sobreviure". "La responsabilitat, per 

tant, és dels polítics (de Catalunya), que avui tenen més capacitat i poder que fa 

cent anys". 

El Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, que s'ha lliurat avui en el transcurs 

d'un acte solemne al Palau de la Música, té una dotació de 30.000 euros. 
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