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Damià Pons i Pons

D  amià Pons va néixer a Campanet el 1950. 

És doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona i professor de literatura 

catalana contemporània a la Universitat de les Illes Balears. 

Ha publicat alguns llibres de poemes —Teranyina (1973), Mapa del desig (1977) 

i Territori d’incògnites (1988)—, la recopilació ampliada dels quals és el volum Els mapes 

del desig (2001). És autor dels estudis d’història cultural i literària següents: El diari ‘la 

Almudaina’ en l’època de Miquel S. Oliver (1998), Ideologia i cultura a la Mallorca d’entre 

els dos segles. El grup regeneracionista de «la Almudaina» (1887-1905) (1998), Joan 

Torrendell, entre el Modernisme vitalista i el regeneracionisme d’esquerres (1998),  

Entre l’afirmació individualista i la desfeta col·lectiva (Escriptors i idees a la Mallorca  

del primer terç del segle xx) (2002), Cultura i literatura a Mallorca entre els segles xix  

i xx (2006), lectures i reflexions (2006), Damià Huguet: entre la poesia i el cinema (2010) i 

Trajectes literaris. De Mateu Obrador a Baltasar Porcel (2010). També és autor dels 

volums l’educació, el repte de la complexitat (2005) i El jonc i l’aritja. País, cultura i 

política (2006). 

Entre els articles i estudis que ha publicat en revistes i diaris, predominen els que 

fan referència a autors i temes de l’època modernista i noucentista: M. Costa i Llobera i 

J. Alcover, M. S. Oliver i Santiago Rusiñol, J. Torrendell i Bartomeu Amengual, Antoni 

Noguera i Gabriel Alomar, Llorenç Riber i Rafel Ginard, Joan Estelrich i Bartomeu Forteza. 

Igualment ha publicat diferents treballs sobre autors de la segona meitat del segle xx: 

Marià Villangómez i Llorenç Villalonga, Guillem Nadal i Blai Bonet, Baltasar Porcel i 

Gabriel Janer Manila, Joan Francesc Mira i Damià Huguet.

Ha estat director de la revista lluc (1994-1998 i 2004-2008) i membre de la junta 

directiva de l’Obra Cultural Balear (1984-1988). Del 1995 al 1999, va ser diputat al 

Parlament de les Illes Balears i conseller president de la Comissió de Cultura i Patrimoni 

Històric del Consell de Mallorca. Entre el 1999 i el 2003, fou el conseller d’Educació i 

Cultura del Govern de les Illes Balears. Des de l’any 2008 és membre corresponent de la 
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Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans i també el responsable de la delegació 

de l’IEC a Palma.

Text del senyor Joaquim Molas i Batllori llegit pel senyor Manuel Jorba i Jorba 

en el Ple del dia 2 de febrer de 2015

Flocel Sabaté i Curull

N  ascut a Igualada el 1962, es va formar 

a la Universitat de Barcelona, on es va doctorar el 1986. Professor de la Universitat de 

Lleida des del 1991, actualment n’és catedràtic d’història medieval. Ha impartit docència, 

com a professor convidat, a diverses universitats estrangeres: París I (Panthéon-Sorbona) 

(2003, 2004), ENS - Lettres et Sciences Humaines (2006), Poitiers (2007), Yale (2008), 

Universidad Nacional Autónoma de México (2009), Northúmbria (2010), Dresden 

(Technische Universität Dresden. Forschungsstelle für Vergleichende Ordensgeschichte) 

(2011) i Cambridge (2012).

La seva tasca investigadora s’ha centrat en l’estudi de l’agressivitat i els compor-

taments socials, l’administració de la justícia i l’articulació espacial del poder. Té una 

obra molt extensa, integrada per llibres, capítols de llibres i articles en revistes indexades. 

Entre els llibres sobresurten l’expansió territorial de Catalunya (segles ix-xii): conquesta 

o repoblació? (Lleida, 1996), El territori de la Catalunya medieval. Percepció de l’espai 

i divisió territorial al llarg de l’edat mitjana (Barcelona, 1997), Història de lleida. Alta 

edat mitjana (Lleida, 2003) i la feudalización de la sociedad catalana (Granada, 2007).

Quant als articles, cal esmentar per la seva qualitat científica «Femmes et vio- 

lence dans la Catalogne du xivème siècle», Annales du Midi, 106 (1994), p. 277-316;  

«Discurs i estratègies del poder reial a Catalunya al segle xiv», Anuario de Estudios 

Medievales, 25 (1995), p. 617-646; (amb Paul Freedman) «Letter of Pope Innocent III 
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