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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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