
 

 

 

 

 

 

 

 

DISCURS D’ESTEBAN MORCILLO, EXCEL·LENTÍSSIM 

I MAGNÍFIC RECTOR DE LA UNIVERSITAT DE 

VALÈNCIA 

 

Magnífic Sr. Rector de la Universitat de València, 

Honorable Sr. President de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, 

Il·lustre Sr. Secretari de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, 

Directora de la Institució de les Lletres Catalanes, 

President i Membres directius de la Junta de l’AILLC, 

Representants de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de la 

Universitat de les Illes Balears, d’Escola Valenciana, de l’Associació d’Escriptors en Llengua 

Catalana, de partits polítics, etc., 

Congressistes, Amigues i amics, 

 

En primer lloc, vull expressar el nostre agraïment perquè la Universitat de València haja estat 

elegida seu del XVIIè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, que organitza 

l’AILLC. Han passat ja quaranta set anys des d’aquell primer col·loqui internacional de 

catalanística celebrat a la Universitat d’Estrasburg. Amb la celebració ara d’aquesta nova 

edició, la nostra universitat s’inscriu en la llarga llista d’entitats acadèmiques prestigioses que 

han acollit triennalment el col·loqui: a més de la universitat d’Estrasburg, d’altres com les 

d’Amsterdam, Cambridge i Basilea, per citar les quatre primeres, o les de Budapest, Lleida i 

Salamanca, per citar les tres darreres. 

L’AILLC ja va celebrar l’any 1991 un col·loqui en terres valencianes, concretament a 

Alacant i Elx, i pel que sé va ser un èxit quant a la participació i al nivell científic assolit, que 

esperem que es repetisquen de nou, ara que se celebra al cap i casal. 

La Universitat de València, fundada amb el nom d’Estudi General l’any 1499, és, com 

sabeu, una de les més antigues del nostre àmbit lingüístic. Com no podia ser d’una altra 

manera, la nostra Alma mater és, segons els seus estatuts, una institució “vinculada a la realitat 

històrica, social i econòmica” valenciana. I, per això mateix, “dedica una atenció especial a 

l’estudi i al desenvolupament de la cultura de la seua nacionalitat, i es projecta activament 

sobre els problemes valencians mitjançant programes específics de docència, investigació i 

divulgació”. 

L’any 1976, amb l’accés de Manuel Sanchis Guarner a la primera càtedra de Lingüística 

Valenciana, la nostra universitat va incorporar els estudis de Filologia Catalana, amb el nom, 

en aquell moment, de Filologia Hispànica (secció: Valencià). Des d’aquell moment, els estudis 

en Filologia Catalana realitzats a València no han parat de créixer; i a les nostres aules s’han 
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format centenars i centenars de mestres i llicenciats que ara imparteixen classes en tot el 

territori valencià i també, molts, a Catalunya i a les Illes Balears. 

Així mateix, no vull deixar d’esmentar la tasca que porta a terme l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana, que des de fa més de vint anys agrupa especialistes 

en llengua i literatura catalanes de les tres universitats públiques valencianes. 

Més enllà dels estudis de Filologia Catalana, i centrant-nos només en els darrers anys, 

la Universitat de València ha aprovat un ambiciós Pla d’Increment de la Docència en Valencià 

(acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2012) que té com a objectiu aconseguir, en 

un termini màxim de deu anys, “la distribució equitativa de les dues llengües oficials de la 

docència”. En el curs actual, després de tres anys d’aprovat el pla, la mitjana ha superat el 

36% de docència i en moltes titulacions se situa per damunt del 40%. De fet, hi ha un nombre 

significatiu de graus que pràcticament han atès l’objectiu del 50%. Sense ser triomfalistes, les 

xifres assolides fins ara mostren que s’està avançant pel bon camí i que hem de continuar 

aprofundint les mesures que s’han posat en marxa, perquè encara queda molta demanda per 

cobrir adequadament. 

En un altre ordre de coses, no vull deixar d’esmentar el fet que la nostra universitat 

també ha jugat també un paper important en l’àmbit de les publicacions científiques sobre 

temes de llengua i literatura catalanes. Sens dubte, són ben conegudes de tothom les 

col·leccions titulades “Biblioteca Lingüística Catalana” i “Biblioteca Sanchis Guarner”, així 

com la revista Caplletra (que ja va pel núm. 58), en què s’han publicat obres de Francesc de 

Borja Moll, Joan Coromines, Antoni Badia i Margarit, Germà Colon, Joan Veny, Maria 

Teresa Cabré, Max Wheeler, Joan Solà i un llarg etcètera. Són igualment dignes de menció 

les col·leccions “Fonts històriques valencianes”, en què s’editen acuradament textos històrics 

majoritàriament en català, o la col·lecció dedicada a estudis sobre Joan Fuster que coordina 

des de l’Institut de Filologia Valenciana la Càtedra Joan Fuster, o la col·lecció “Honoris 

Causa” que recull importants contribucions dels nostres doctors honoris causa, com les de Joan 

Veny, Joseph Gulsoy, Antoni Badia i Margarit i Enric Valor. Us anime que us acosteu a les 

taules que muntarà el Servei de Publicacions amb les nostres publicacions més rellevants. I 

també, si teniu temps, que aneu a la Llibreria de la Universitat que es troba ben a prop 

d’aquest edifici. 

Teniu per davant tres dies de treball intens al voltant de la llengua i la literatura que 

compartim valencians, catalans i baleàrics. Espere que aquest treball, també us permeta de 

trobar algun moment de lleure per a visitar una ciutat acollidora com la nostra, per a escoltar 

el nostre valencià i per a conèixer-nos tots més i millor. Bon dia i bon treball! 

 

Esteban Morcillo 

Excel·lentíssim i Magnífic Sr. Rector de la Universitat de València 




