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amb la generalització de determinades solucions que forcen la llengua o que són directament
agramaticals. En aquesta línia es va suggerir que caldria diferenciar contextos d’ús (orals o escrits,
individuals o institucionals, etc.) i matisar algunes propostes. La conclusió més interessant és la
creació d’un grup de treball, compost de persones amb sensibilitats diverses, que en un termini
breu s’ha compromès a elaborar unes orientacions que puguin ser àmpliament compartides. La
cloenda de la jornada va ser a càrrec de Joan Solà, referent indiscutible per a tots els lingüistes de
llengua catalana, que va demanar sentit comú i professionalitat en la revisió dels criteris i va feli-
citar organitzadors, ponents i assistents per l’interès del debat suscitat.

Rosa Colomer Artigas
Directora del termcat

Un quàdruple doctorat honoris causa per la UNED en reconeixement a les llengües
d’Espanya i llurs literatures (març de 2010). – El passat 23 de març de 2010, en el marc del Dia
de la UNED, van rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) els professors Jean Haritschelhar Duhalde, Xesús Alonso Montero, Antoni M.
Badia i Margarit i Humberto López Morales.

Potser, els abundosos mèrits acadèmics dels quatre nous doctors són sobradament coneguts
del lector d’aquesta nota i no cal, doncs, recordar-los ací. L’important és que, entre tots quatre, es
dibuixa d’un colp el mapa complet del patrimoni cultural comú, tan sovint ignorat o menyspreat,
de l’estat espanyol. I és, doncs, aquest patrimoni el que rep, indirectament, l’homenatge de la
UNED.

Val a dir que els estudis de filologia basca, catalana i gallega ja compten amb una tradició
relativament llarga a la UNED. Els estudis de basc s’hi van introduir en el curs 1989-1990; els de
català, en 1990-1991; els de gallec, en 1997-1998. Els noms que de bell antuvi apareixen lligats a
aquests estudis en aquesta primera època, clarament d’embranzida, són els dels professors Patricio
Urquizu (de l’àrea de basc), Júlia Butinyà (de la de català) i Manuel Rodríguez Alonso (de la de
gallec). Al llarg, doncs, de quasi vint anys s’ha produït un constant desenvolupament de les filo-
logies basca, catalana i gallega, que es pot representar emblemàticament en dues fites. La primera
és la Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, anuari que ja compta amb catorze
números; la segona, la posada en marxa d’un màster amb el títol de «Literaturas hispánicas (cata-
lana, gallega y vasca) en el contexto europeo». Entre una i altra, s’estén un vast magma d’inicia-
tives, entre les quals hi ha, per citar-ne només un exemple, les matèries de llengua i literatura ca-
talana, gallega i basca impartides en la vella llicenciatura de Filologia hispànica, ara en extinció;
a més de cursos d’estiu, jornades d’estudi, etc. Tot aquest camí és el que omple de significat l’efe-
mèride ací ressenyada: n’és la culminació, una mena de símbol del que ja s’ha fet i signe d’un
futur que desitgem igualment esponerós. Precisament per això, no és casual que, el mateix dia de
la concessió d’aquest doctorat tingués lloc, com a part de la celebració, el segon seminari anual
del màster adés esmentat. Es tractava d’una mena de prolongació acadèmica de la celebració, ja
que el complement extraacadèmic corregué a càrrec de la cantant Maria del Mar Bonet, que va
oferir un excel·lent concert —que dedicà, precisament, al prof. Badia i Margarit— com a cloenda
i comiat del Dia de la UNED.

Els professors Jean Haritschelhar, Xesús Alonso i Antoni M. Badia van ser apadrinats per la
prof. Júlia Butinyà, mentre que el professor Humberto López ho fou per la prof. Mariluz Gutiér-
rez. Les laudationes dels nous doctors foren responsabilitat dels professors Patricio Urquizu, per
l’àrea de basc, antic professor titular de filologia basca a la UNED i, actualment, professor hono-
rari; Xavier Frías, actual responsable de l’àrea de filologia gallega; Júlia Butinyà, actualment ca-
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tedràtica de l’àrea de filologia catalana; i Mariluz Gutiérrez, catedràtica de filologia hispànica a la
UNED. A l’acte van assistir també, juntament amb el ministre d’educació, Ángel Gabilondo Pu-
jol, representants de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la
Euskaltzaindia i de la Secretaria Xeral de Política Lingüística de la Xunta de Galicia, entre altres,
els quals, juntament amb la resta de la comunitat acadèmica, van envoltar d’afecte, admiració i
amistat els nous doctors.

Ja per acabar, animem els qui tinguin interès a recuperar alguns dels moments de l’acte res-
senyat en la present nota a consultar les següents adreces:

A) Instantànies fotogràfiques de l’acte, en:
http://www.flickr.com/photos/uned/sets/72157623644574624/

B)PàginadelaUNEDsobrel’acte:http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22632807
&_dad=portal&_schema=PORTAL

C) Vídeos sobre l’acte:
http://www.innova.uned.es/dotlrn/postgrados/240201-10/news/item?item_id=81053508

Josep Ysern
UNED

Assumiràs la veu d’Estellés. Homenatge al poeta de Burjassot (abril 2010). – Al Baix
Maestrat la primavera de 2010 va florir amb un homenatge esplèndid a Vicent Andrés Estellés,
que tingué lloc durant la segona quinzena d’abril a l’Institut d’Ensenyament Mitjà «Joan Coromi-
nes», de Benicarló, organitzat per l’associació estellesiana Rodonors Invictes i que comptà amb la
col·laboració, entre d’altres, de l’Institut d’Estudis Catalans, l’Institut Interuniversitari de Filolo-
gia Valenciana i The Anglo-Catalan Society. Al fons de tot l’homenatge, i com a pretext, hi havia
la commemoració de la visita que el poeta va fer a la ciutat, vint-i-cinc anys arrere, en ocasió de
l’homenatge que aleshores li va retre l’Associació Cultural Alambor.

La programació de les Jornades estellesianes va vertebrar-se sobre dos pilars angulars, confe-
rències i recitals concerts, als quals s’ha d’afegir una taula rodona i una conferència entrevista,
alhora que, tot al llarg de la quinzena, era oberta al Museu del Convent de Benicarló l’exposició
retrospectiva sobre el poeta. I amb una clara visió evocadora de l’homenatge de l’any 1985 va
dissenyar-se la taula rodona, constituïda per un nombre excessiu de participants.

La inauguració de les Jornades —a càrrec del delegat de l’Institut d’Estudis Catalans a Cas-
telló de la Plana— va estar precedida per la conferència d’Isabel-Clara Simó, que va tractar sobre
«L’home Estellés», i comptà amb la presència de Carmina Andrés, la filla del poeta. Tot just aca-
bada la conferència, l’ambient de la sala assolí un nivell d’emotivitat intensa sota l’impacte que hi
produí el recital poètic que compartiren Miquel Pujadó (amb un fragment de «La casa, ara sí»,
poemes a la mort de la filla del poeta, amb la lectura dels quals aquest va provocar els plors d’Es-
priu) i Olga Suárez, que recità «El teu mort i el meu», d’Isabel-Clara Simó.

A més de la conferència de la novel·lista alcoiana, n’hi hagué d’altres cinc: Dominic Keown,
de la Universitat de Cambridge, dissertà sobre «Vicent Andrés Estellés: entre el particular i l’uni-
versal»; Vicent Salvador, de la Universitat Jaume I, tractà «L’estil d’Estellés»; Maria Conca, de
la Universitat de València, exposà «Proverbis, refranys i locucions en la poesia de Vicent Andrés
Estellés»; finalment, «L’aportació d’Estellés a la literatura contemporània» fou el tema de la con-
ferència del professor i escriptor Jaume Pérez Montaner. D’altra banda, Ferran Carbó, de la Uni-
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