
certes marrades —la qual acabava de reivindicar el nou doctor— fou recollida pel rector de la
universitat, en el seu discurs que cloïa l’acte, per proclamar Badia i Margarit com a científic
modern. Juntament amb aquest distintiu de modernitat, el rector descrivia el tarannà intel.lec-
tual del nou doctor amb els trets de pioner («la seua gramàtica catalana de 1962 fou inèdita en
el panorama de l’època») i de compromès, això és, «defensor dels criteris científics davant de
la instrumentalització política a la qual s’ha vist sotmesa amb massa freqüència la llengua dels
valencians».

L’acte de la investidura fou celebrat amb la solemnitat pròpia d’aquests esdeveniments i
alhora disposà de l’interès afegit que hi aportava l’emotivitat que suscita al País Valencià la
generositat vital del doctor Antoni M. Badia i Margarit. [V. P.]

* * *

Lliurament de les Distincions a la Recerca Universitària 2003.—El dia 23 de juliol de
2003 es lliuraren les Distincions de la Generalitat per a la Recerca Universitària en un acte pre-
sidit pel President de la Generalitat, Jordi Pujol, junt amb el conseller del Departament d’Uni-
versitats, Recerca i Societat de la Informació, Andreu Mas-Colell, i el president del jurat que
ha atorgat els premis, Pere Pascual. Aquest premi s’atorga anualment a 30 investigadors: 10
en la categoria d’investigadors reconeguts de més de 42 anys i 20 a joves investigadors de
menys de 41 anys; els premis fan possible que aquests investigadors es dediquin durant quatre
o sis anys a la recerca dotant la seva Universitat amb 34.600 euros que es poden dedicar a la
contractació de personal o altres despeses relacionades amb la recerca. Enguany s’han atorgat
sis dels premis a investigadors de l’àrea d’Humanitats: dos a professors de Geografia Huma-
na (Anna Maria Cabré i Pla, UAB, i Horacio Capel Sáez, UB), un a un professor de l’àrea de
Filosofia Moral (Josep Maria Esquirol Calaf, UB) i tres a professors de Filologia (Louise Eli-
sabeth McNally Seifert, UPF, Ignasi Xavier Adiego Lajara, UB i Jesús Javier Velaza Frías,
UB). Destacarem els àmbits de recerca d’aquests dos darrers, que són els més afins als inte-
ressos dels lectors d’Estudis Romànics; el professor Adiego és professor titular de Lingüística
Indoeuropea, camp en el que ha destacat pel desxiframent de la llengua dels Caris; també ha
dedicat la seva recerca a la llengua etrusca i a la llengua dels gitanos. El professor Velaza és
professor titular de Filologia Llatina i s’ha destacat en l’estudi de l’epigrafia ibèrica i romana
a la Península Ibèrica. [M. R. B. i R.]

Nous professors universitaris.— Després del corresponent concurs, celebrat el mes d’a-
bril de 2003, han accedit a catedràtics de la Universitat de Barcelona Lídia Pons i Griera (Lin-
güística descriptiva catalana), Josep Murgadas Barceló (Literatura catalana Contemporània),
del Departament de Filologia Catalana i Albert Bastardas Boada (Sociolingüística), del De-
partament de Lingüística General. També han superat el corresponent concurs de titulars de la
mateixa Universitat Catalina Martinez i Taberner (Filologia Catalana), Liliana Tolchinsky
Brenman, Faustino Diéguez (Lingüística General), Itziar Aduriz (Filologia Basca), Joan Cas-
tellví (Filologia Eslava), Virginia Trueba Mira (Literatura Espanyola), Dúnia Gras Miravet
(Literatura Espanyola) i Rosa Pujol Ribera (Filologia Catalana, Escola Universitària).

Igualment, després dels concursos celebrats el mes d’octubre de 2002, han ingressat al
Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida Joan Ramon Veny Mesquida,
com a catedràtic d’Escola Universitària (Literatura Catalana Contemporània), i Jordi Malé Pe-
gueroles, com a titular d’Escola Universitària (Literatura Catalana Contemporània).
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