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gua Basca). Forma part del Consell Científic de Cadernos de Fraseologia Galega; del 

Consell de Redacció i Assessor de la revista Euskera. Trabajos y Actas de la Real Academia 

de la lengua Vasca, i del Consell Científic de la revista Terminàlia, de la Societat Catala-

na de Terminologia, filial de l’IEC. Ha desenvolupat una tasca important de recerca en 

l’àmbit de la dialectologia social i en l’equip de l’Atles lingüístic del domini català. És autor 

dels llibres El català medieval. la llengua de Ramon llull (1981), Diccionari de locucions 

i de frases fetes (1984), Gramàtica històrica. Problemes i mètodes (1990), l’ús social de 

la llengua catalana (1992), Estudi lingüístic dels Usatges de Barcelona (2002) i Aporta-

cions a l’estudi de la filologia i la lingüística catalanes (2014), entre d’altres; així mateix, 

ha publicat un nombre molt notable d’articles en revistes especialitzades nacionals, estatals 

i estrangeres. Ha rebut diverses distincions, entre les quals destaquen la Medalla de la 

Ciutat de Tarragona, la Medalla de l’Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives, la Medalla 

de la URV i el diploma distintiu de rector fundador de la Xarxa Vives d’Universitats. 

Joan Miralles i Monserrat

É  s doctor en filologia catalana per la Uni-

versitat de Barcelona i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears, on fou director del 

Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (1980-1998). És autor de llibres 

com Un poble, un temps (1973); Els carrers de Montuïri (1977); Vida i obra d’en Pere 

Capellà (Mingo Revulgo) (1980); la història oral. Qüestionari i guia didàctica (1985); 

Catàleg de noms propis de persona (1989), en col·laboració amb Antoni Llull Martí; 

Corpus d’antropònims mallorquins del segle xiv (1997); Receptari de cuina del segle xvii 

(1989), de Jaume Martí Oliver, editat en col·laboració amb Francesca Cantallops; Ono-

màstica i literatura (1996); Història i cultura popular (1998), i els diversos volums de 

l’Antologia de textos de les Illes Balears (2006-2010). Ha rebut el Premi Ciutat de Palma 

d’Investigació pel projecte Gent des Pla (1980) i el Premi Manuel Sanchis Guarner a la 
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unitat de la llengua per la seva tesi doctoral (1980). Ha promogut diversos col·loquis, sobre 

les fonts orals i sobre onomàstica, i ha col·laborat en l’organització de congressos. És 

l’impulsor del Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears.

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Enric Argullol i Murgadas

E  s doctorà en dret per la Universitat de 

Barcelona. Primer va ser catedràtic de dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, on 

ocupà el càrrec de degà a la Facultat de Dret (1988-1989). És catedràtic de dret admi-

nistratiu de la Universitat Pompeu Fabra, de la qual també va ser rector (1990-2001). 

Fou conseller secretari del Consell Consultiu de la Generalitat de Catalunya (1981-1988) 

i és membre de la Comissió Jurídica Assessora des del 1988. Forma part de l’Acadèmia de 

Jurisprudència i Legislació de Catalunya i del consell de redacció de la revista Documen-

tación Administrativa. És autor de diversos llibres i treballs sobre organització adminis-

trativa, urbanisme, dret d’aigües i comunitats autònomes. 
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