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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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