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per la llengua dels valencians al segle XX (de J. D. Climent), Els escriptors castellonencs del pri-
mer terç del segle XX i les Normes del 32 (a cura de J. Palomero i L. M. Meseguer), Els escriptors
castellonencs. Material didàctic ESO i Batxillerat (de M. À. Corbaton, M. Ferrer, J. Peraire i R.
Serret) i La filla del Rei Barbut (de M. Segarra), a més de l’auca Valencià per Norma, de Xipell.
També l’ajuntament de Vila-real publicà l’Auca de les Normes de Castelló. 75é aniversari. 1932-
2007, amb gargots de Quique i text de Manel Pitarch. Per la seva banda, el sindicat UGT-PV ha
editat Les Normes de Castelló (1932), a favor de l’ús social del valencià, i l’institut d’Ensenya-
ment Secundari Francesc Ribalta ha iniciat una nova etapa en la seva publicació interna, Ribalta.
Quaderns d’aplicació didàctica i investigació, amb el núm. 12 dedicat a les Normes de Castelló.
Encara hi podem anotar l’edició especial dedicada al 75è aniversari de les Normes, del núm. 2
(tardor de 2007) de Unitat popular de la Plana. Butlletí de l’Esquerra independista de la Plana,
així com el fullet de 28 pàgines 1932-2007. 75 anys de les Normes de Castelló, publicat per “En-
davant, Organització socialista d’alliberament nacional”.

Val a dir que, més enllà de l’any 2007, la seu castellonenca de l’IEC prolonga la commemo-
ració de les Normes de Castelló fins a la primavera del 2008, exactament a les Trobades per la
Llengua, amb les quals tancarà el cicle d’un any complet d’actes commemoratius. L’any 2008
aquestes Trobades convoquen els col.lectius dels voltants de Castelló a Benicàssim, una ocasió
adient perquè la vila turística allotgi l’exposició “L’IEC, 1907-2007. Un segle de cultura i ciència
als Països Catalans”. Aleshores, dins la programació de les Trobades, que també inclourà l’expo-
sició, hi serà pronunciada una conferència sobre les Normes de Castelló com a producte fecund
dels cent anys de l’IEC. Amb el mateix tema hi ha programades, tot al llarg dels quatre primers
mesos de l’any 2008, sengles conferències als municipis de la Pobla Tornesa, Gandia, Castelló de
la Plana i Castalla.

Finalment, hom preveu que a les Trobades per la Llengua hagin estat editades dues publi-
cacions de l’IEC: la corresponent a les Jornades de la Secció Filològica tingudes a Castelló i la
que recopilarà els articles apareguts en la premsa periòdica dins la campanya “75 articles per les
Normes”.

Tot comptat i debatut, hi ha prou raons per assegurar que l’abundor, la diversitat i l’abast ter-
ritorial dels actes que ha generat el 75è aniversari de les Normes de Castelló fan que el conside-
rem una commemoració digna i satisfactòria, ultra oportuna, sense comparació amb cap de les que
van precedir-lo.

Vicent Pitarch
Institut d’Estudis Catalans

Jornades d’homenatge a Ramon Aramon i Serra en el centenari de la seva naixença,
1907-2007 (Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, desembre de 2007). – L’Institut d’Estudis
Catalans va organitzar aquest homenatge a qui, a més d’il.lustre filòleg romanista, fou el Secreta-
ri General de la corporació des de 1942 fins a 1989 i al qual deu la seva supervivència. L’home-
natge es desenvolupà en tres jornades acadèmiques dedicades a exalçar la seva figura a càrrec de
diverses personalitats de la cultura catalana i d’una de la Unió Acadèmica Internacional. Tingue-
ren lloc els dies 13, 28 de novembre i 11 de desembre de 2007.

Cada jornada era dedicada a un aspecte de la personalitat de Ramon Aramon. La primera,
amb el tema «Aramon i l’Institut», constà de les següents conferències: 1) Jordi Carbonell. La
reconstrucció (1942-1944). 2) Josep Massot i Muntaner. La travessa del desert (1945-1967) i
el camí cap a la consolidació (1968-1982). 3) Oriol Casassas. Ramon Aramon i Serra i el món de
les ciències: el perseverant estímul.
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Segona jornada: «Aramon i la filologia»: 1) Joan Martí i Castell. Ramon Aramon i Serra:
filòleg, lexicòleg, lexicògraf. 2) Albert Jané. La relació amb professors i correctors. 3) Germà
Colón Domènech. Les seves publicacions i l’edició de textos.

Tercera jornada: «Aramon i la seva actuació cívica»: 1) Núria Aramon i Stein. Notes
biogràfiques. 2) Joaquim Molas. Projecció interior. 3) Anscari Manuel Mundó. Projecció in-
ternacional. 4) Madeline H. Caviness. Ramon Aramon i Serra et l’Union Académique Interna-
tionale.

Els mateixos títols de les conferències són prou explícits per a fer intuir al lector el contin-
gut de cada una. Tot i que, inevitablement, alguns conferenciants coincidiren en algunes referèn-
cies a la vida i la personalitat de l’homenatjat, entre tots ens feren veure en extensió i profunditat
la sòlida formació acadèmica d’Aramon rebuda d’alguns dels romanistes més prestigiosos de
l’època; els fruits madurs dels seus coneixements filològics en publicacions magistrals; la seva
dedicació total i abnegada a la conservació i revifalla de l’Institut d’Estudis Catalans, en plena
repressió franquista; el seu interès pel foment de les publicacions de l’Institut, tant de lletres com
de ciències, i per la creació de societats filials; la seva relació estimuladora amb professors i cor-
rectors de català i l’organització de cursos de català per a adults; la seva col.laboració intensa amb
la Gran Enciclopèdia Catalana, com a assessor lingüístic; la seva projecció nacional i internacio-
nal pel seu prestigi científic personal i pel que havia aconseguit de mantenir i incrementar per a
l’Institut.

Les jornades en homenatge a Ramon Aramon i Serra tingueren el complement d’una exposi-
ció fotogràfica sobre la seva vida, preparada amb gran encert per la seva filla Núria Aramon i
Stein i per Oriol Casassas. Hi vèiem transcórrer els seus rics anys des de la infantesa, la seva èpo-
ca d’estudiant, les seves moltes i fecundes relacions amb els grans mestres de la filologia i la cul-
tura del seu temps, la seva participació assídua a congressos i altres actes científics i culturals, la
recepció de premis, homenatges i altres distincions honorífiques. Un bon colofó plàstic a l’home-
natge d’un dels mestres més conspicus de la filologia i la cultura catalanes.

Jordi Bruguera

Investidura com a doctor Honoris Causa del professor Antoni M. Badia i Margarit a la
Universitat de les Illes Balears. – El 8 de novembre de 2007 Antoni M. Badia i Margarit fou in-
vestit doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears. L’acte s’inicià amb la inaugura-
ció de l’exposició sobre el centenari de l’IEC instal.lada al vestíbul de la Universitat i amb la plan-
tació d’una alzina per part de l’homenatjat als jardins del campus. Seguidament se celebrà la
investidura a l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos. L’encarregat de defensar-ne els mèrits fou
Joan Miralles, catedràtic de Filologia Catalana de la UIB. L’acte es clogué amb una lliçó magis-
tral de Badia i Margarit intitulada «Renovarem els estudis sobre Mirèio, de Frederic Mistral, en la
versió de Maria Antònia Salvà?».

Nota del Comitè de Redacció

Homenatge de la Universitat de Barcelona al rector Antoni Maria Badia i Margarit. – La
Universitat de Barcelona va homenatjar l’antic rector i rector honorari, Antoni Maria Badia i Mar-
garit, amb una exposició al vestíbul de l’edifici històric i amb un acte acadèmic celebrat el dia 13
de desembre de 2007 al Paranimf del mateix edifici. Tant l’acte acadèmic com l’exposició tenien
com a objectiu destacar, a més de la trajectòria personal, professional i acadèmica de l’homenatjat,
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