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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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la contribució rellevant de la seva etapa com a rector de la Universitat de Barcelona, durant el perí-
ode 1978-1986, en el procés de democratització del sistema universitari a l’Estat espanyol.

L’exposició «El rectorat Badia i la transició a la Universitat de Barcelona», comissionada pels
professors Antoni Segura i Rafael Aracil i organitzada pel Centre d’Estudis Internacionals, estava
estructurada en diferents parts. Els documents donaven una visió prou completa sobre la universi-
tat franquista, sobre els inicis d’una nova universitat, sobre la mobilització dels estudiants i dels
professors no numeraris i sobre la democratització de la Universitat en l’etapa Badia. A través de
fotografies i de documents escrits es mostraven, a més de la biografia de l’homenatjat, les diferents
formes de resistència contra el franquisme des del món universitari i des de la cultura, en general.

El rector Màrius Rubiralta va inaugurar l’acte acadèmic en un Paranimf ple de gom a gom,
amb assistents de tots els estaments universitaris i del món intel.lectual. A més d’Antoni M. Ba-
dia, acompanyaven el rector en la mesa presidencial el ministre d’Interior, Alfredo Pérez Ru-
balcaba –que era ministre d’Educació en aquella etapa–, el director general de Recerca de la
Generalitat de Catalunya, Ramon Moreno, i el president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salva-
dor Giner. L’acte es va iniciar amb una intervenció musical del cor de la Universitat de Barce-
lona i amb la projecció d’un vídeo que reproduïa diferents instantànies en la trajectòria de l’ho-
menatjat. Després d’una breu intervenció del rector per a donar la benvinguda als assistents i
lliurar una placa recordatòria a A. M. Badia, un dels comissaris de l’exposició, Antoni Segura,
va iniciar els parlaments.

A. Segura va explicar l’etapa reivindicativa del professorat no numerari i, a través dels seus
records vinculats al rectorat Badia, va connectar aquestes explicacions amb la recollida de mate-
rials per a muntar i organitzar l’exposició. A continuació, Ramon Torrent, catedràtic d’Economia
Política de la Universitat de Barcelona, va presentar una visió retrospectiva dels aspectes de la po-
lítica universitària d’aquell rectorat; des de la perspectiva del càrrec de vicerector que va exercir
durant tota aquella etapa, va destacar especialment la reforma dels estatuts de la Universitat de
Barcelona, les propostes que van endegar en relació amb l’autonomia universitària i els avenços
aconseguits. Joan Veny, catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, va
parlar del vessant científic de l’homenatjat; començant per la seva experiència d’estudiant, va ex-
plicar fins a quin punt les classes, entenedores i ben documentades, i les activitats que organitzava
el jove professor A. Badia van representar un estímul en el gris panorama universitari de la post-
guerra; seguidament, J. Veny va fer un repàs dels diferents àmbits científics treballats per l’home-
natjat i de les principals publicacions dins cada àmbit. Carles Miralles, catedràtic de Filologia Gre-
ga de la Universitat de Barcelona i també vicerector durant aquella etapa, va fer la lectura
comentada d’un poema dedicat que havia escrit quan van atorgar a A. Badia el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes. La intervenció del president de l’Institut d’Estudis Catalans va destacar la
coincidència de l’homenatge amb el centenari de la institució que ell presideix i va centrar en
Bosch Gimpera i en Badia les dues fites clau per a l’autonomia universitària catalana dels anys 30
i de finals dels 70, respectivament. El director general de Recerca de la Generalitat de Catalunya
va subratllar la contribució decisiva del rectorat Badia i de la Universitat de Barcelona a la demo-
cratització de la universitat catalana en l’època de la transició. Jordi Matas, en qualitat de vicerec-
tor actual, va referir-se als cinc segles i mig d’existència de la Universitat de Barcelona, als can-
vis que s’hi han produït al llarg de tants anys, a la funció vertebradora de les persones dins de la
institució i a l’aportació que hi han fet figures de la talla d’A. Badia, amb la fidelitat i amb el
compromís per la llengua. A. Pérez Rubalcaba va rememorar les seves vivències al costat de l’ho-
menatjat, començant per la primera trobada quan, com a professor no numerari, va assistir a una
reunió de rectors a Madrid, i continuant per moltes altres en diferents etapes de la seva trajectòria
com a polític –especialment, durant les llargues negociacions sobre la Llei de Reforma Univer-
sitària i sobre els estatuts de la Universitat de Barcelona–; va valorar la tenacitat d’A. Badia en la
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defensa de les seves conviccions i va destacar-ne les reflexions alliçonadores sobre el dret de les
persones a expressar-se en la llengua pròpia. La darrera intervenció va ser la de l’homenatjat, que
va explicar la transcendència que havia tingut en la seva formació el contrast entre la forma de
vida dels anys 1931-1937 –quan va estudiar el batxillerat, durant la Segona República i l’autono-
mia de Catalunya– i la dels anys 1939-1943 –mentre va cursar la carrera en els anys més durs de
la dictadura franquista–; va assenyalar que, tot i haver planificat la seva professió segons la línia
que havien seguit Milà i Fontanals i els Rubió, la situació política, en el fons, va fer que s’interes-
sés per altres perspectives de la llengua, per la sociolingüística, pel conflicte entre llengües i, en
definitiva, també el va portar a assumir el govern de la Universitat de Barcelona.

Lídia Pons i Griera
Universitat de Barcelona

Investidura com a doctor Honoris Causa del professor Joan Veny a la Universitat de
València, 25 d’abril de 2008. – «Finalment, no puc amagar la meva passió per l’etimologia, per
trobar l’origen d’un mot, d’endinsar-me en la seva entranya i resseguir els avatars de la seva for-
ma i contingut. I així, em plau de dir-vos que, pouant en el vostre fons valencià, m’ha procurat una
fruïció indicible pervenir als ètims del randell de molesta picada, de la merita planyívola, de les
dolces melenquines, del pastril de remotes ressonàncies clàssiques, de la baila pigallada o del ju-
lar o joglar del mar [...] Les etimologies no es busquen, es troben. I és evident que la lingüística
romànica hi ajuda». Paraules de savi romanista, extretes del Discurs del Dr. Joan Veny i Clar en
el solemne acte de la seua investidura com a doctor Honoris Causa. La varietat valenciana: iden-
titat i projecció exterior (Universitat de València, 2008, p. 20-21). En la mateixa cerimònia d’a-
collida filial a l’Alma Mater valenciana, va ser investit també com a doctor Honoris Causa el
professor de física de la Universitat de Harvard i premi Nobel de Física de l’any 2005 Roy J. Glau-
ber, que amb el seu discurs intitulat Some Recollections and Reflections on the Theory of Light va
dissertar sobre la teoria de la llum. Una altra mena de llum ajuda Joan Veny a trobar etimologies:
«Ningú no dubta –si és un romanista com cal– de la necessitat, a l’hora d’estudiar el lèxic d’una
llengua, d’obrir les fronteres cap a les altres llengües germanes, les romàniques en el nostres cas, i
procedir a comparacions que obren escletxes de llum que sovint resulten fructuoses [...]» (J. Veny,
Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, Universitat de València, 2006 [«Biblioteca
Lingüística Catalana», núm. 30], p. 209).

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

José Antonio Pascual, vicedirector de la RAE. – El lingüista i lexicògraf José Antonio Pas-
cual, membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat nomenat l’any 2007 vicedi-
rector de la Real Academia Española, institució de la qual és membre des del 2002.

Nota del Comitè de Redacció

Premis. – Teresa Cabré i Castellví, membre numerària de l’IEC i catedràtica de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat distingida, aquest 2008, amb el títol de Cheva-
lier des arts et des lettres del Ministeri de Cultura de la República francesa. Per altra banda, el 2007
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