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Cent anys de l´Institut d´Estudis Catalans a Mallorca  
         
 
MATIES GARCIAS  
 
Enguany, l´Institut d´Estudis Catalans celebra el centenari 
de la seva existència. El 1907, quan el catalanisme de la 
Lliga gestionava institucions públiques com la Diputació de 
Barcelona, Enric Part de la Riba va crear l´acadèmia que 
necessitava la cultura catalana per posar-se científicament 
al dia, per institucionalitzar-se i per prestigiar-se. La creació 
de l´IEC va suposar un aire de normalitat cultural d´arrel 
clarament democràtica i inequívocament catalanista.  
Cent anys després, és de justícia recordar els qui feren 
possible la creació i l´existència de l´IEC, i és una mostra 
de gratitud exalçar la tasca de tots els que hi han treballat 
des de diferents camps de la ciència i les humanitats o des 
de qualsevol racó de les terres de llengua i cultura 
catalanes. En aquest sentit, també cal fer esment de 
l´estreta vinculació que sempre hi ha hagut entre la 
intel·lectualitat mallorquina i la labor de l´IEC: Mallorca mai 
ha estat terra estranya per a l´IEC ni els mallorquins mai 
s´han sentit aliens als principis i a la labor de la docta 
institució que agermana tota la catalanitat cultural. 
Antoni Maria Alcover, Miquel dels Sants Oliver, Francesc de 
Borja Moll, Josep Maria Llompart, Bartomeu Barceló, Vicenç 
M. Rosselló, Aina Moll, Joan Veny, Josep Massot i Muntaner, 
Albert Hauf, Isidor Marí, Gabriel Amengual, Antoni J. 
Colom, Lluís Garcia Sevilla, Antoni Serra i Melis... són 
intel·lectuals que han mantingut viva la col·laboració de la 
cultura de les Illes Balears i l´Institut d'Estudis Catalans, 
una institució, per cert, que ha patit la intolerància i la 
persecució en els períodes no democràtics (dictadura de 
Primo de Rivera, dictadura de Franco), en els quals 
l´anticatalanisme ha estat un element definidor del poder. 
Ara, però, vivim temps millors i mantenim viu el propòsit 
d´assolir la plena normalitat cultural. Per això hem de 
donar impuls a les iniciatives que potenciïn i popularitzin la 
tasca de les nostres institucions acadèmiques. Aquesta és 
la raó per la qual el Consell de Mallorca, a través del 
Departament de Cultura i Patrimoni, s´adhereix a la 
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commemoració del centenari de l´IEC i hi participa amb 
l´organització de diferents actes. 
És en aquesta línia que el Dr. Vicent Pitarch, membre de la 
Secció Filològica i professor de la Universitat Jaume I de 
Castelló, ha pronunciat a la Sala de Plens del Consell la 
conferència La llengua catalana al País Valencià. De les 
normes de Castelló (1932) a la situació actual, mitjançant 
la qual ha recordat el procés històric de redacció de la 
normativa ortogràfica que, d´acord amb la proposta de 
Fabra al Principat, impulsaren els intel·lectuals 
valencianistes dels inicis de la República.  
El professor Pitarch, en la dissertació ha valorat els 
components patriòtics i filològics de les normes de Castelló i 
ha explicat com d´aquella acceptació unitària, però 
lleument matisada dialectalment, de la normativa fabriana 
n´ha derivat la consolidació posterior del conreu literari i 
formal del català del País Valencià. En altres paraules: 
sense haver resolt satisfactòriament el problema ortogràfic 
no hauria estat possible l'aparició de tota casta d'usuaris de 
la llengua que l'han cultivada i mantinguda viva, malgrat 
les dificultats. 
Per altra banda, el proper dia 29 el president de l´IEC, el 
sociòleg Salvador Giner dissertarà entorn de El centenari de 
l´Institut d'Estudis Catalans, tot recordant la trajectòria 
històrica de la institució i la vigència dels principis i els 
objectius fundacionals. Aquests principis i objectius, sens 
dubte, continuen vigents i són plenament vàlids per a una 
cultura que encara no ha assolit el grau de normalitat i 
vitalitat que necessita per afrontar el futur amb plenitud de 
condicions. És evident, a més, que aquests propòsits no els 
podrem aconseguir si no tenim una visió nacional i, per 
tant, integral i no regional o merament autonòmica dels 
reptes i les solucions que cal aplicar-hi.  
En aquest sentit, l´existència de l´IEC com a institució 
modernitzada, prestigiosa, solvent, dotada amb mitjans 
suficients i portadora d´una visió integral del territori i la 
seva gent és una eina imprescindible per a la nostra 
cultura. És quan feim el propòsit d´encarar els reptes del 
present i de projectar-nos cap al futur que avui dia té sentit 
el record de la trajectòria centenària de l'IEC. 
És per això que Mallorca i l´IEC han de fer camí plegats. 
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*Director insular de Cultura. 
Consell de Mallorca.   
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De les Normes de Castelló al tancament de repetidors 
d'Alacant  
 
 
Durant aquest mes, a Mallorca, tenim l'oportunitat de 
visitar l'exposició commemorativa dels 100 anys de 
l'Institut d'Estudis Catalans (1907). Una de les poques 
institucions que té com a abast real tot el territori de 
llengua catalana. L'exposició, que s'ha instal·lat a l'edifici 
Ramon Llull del campus de la UIB, fa un repàs als cent anys 
d'història de l'entitat, però, alhora, és una síntesi de la 
història de la cultura catalana durant el segle XX. Els bons 
moments i els moments difícils de la història de l'IEC són 
els moments bons i el dolents de la llibertat del nostre país. 
La nòmina de persones que al llarg d'aquests cent anys han 
contribuït a fer de l'acadèmia el que ara és, és molt àmplia i 
de procedència de tot l'àmbit lingüístic i de totes les 
branques de la ciència, moltes de les quals mantingueren 
intacte el compromís i l'esperança en els moments dels 
exilis (l'interior i l'exterior).  
 
A part de les informacions que podem trobar en els plafons, 
hem de destacar quatre audiovisuals que ens permeten 
conèixer amb més detall l'IEC: la història, el patrimoni, les 
aportacions, l'amplitud d'acció... Convendria que aquests 
audiovisuals continuassin essent accessibles -potser a 
través d'Internet-, després de clausurar l'exposició.  
 
La commemoració dels 100 anys de l'IEC va paral·lela a la 
celebració dels 75 anys de l'aprovació de les Normes de 
Castelló (1932). Aquest dijous, a les vuit del vespre, Vicent 
Pitarch (professor, sociolingüista, activista cultural, membre 
de la Secció Filològica de l'IEC...) pronunciarà, al Consell de 
Mallorca, la conferència «La llengua catalana al País 
Valencià: de les Normes de Castelló a la situació actual». 
Crec que és bo que la principal institució mallorquina aculli 
aquest acte i, no deu ser debades, des del punt de vista 
simbòlic, que ho faci amb la solemnitat que suposa 
destinar-hi la Sala de Plens. El mateix dijous, a les quatre 
de l'horabaixa, ja haurà impartit aquesta conferència a la 
UIB.  
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Les Normes de Castelló permeteren dotar el valencians 
d'unes normes gramaticals unitàries concordants amb les 
normes de l'IEC de 1913. Carles Salvador, Josep Giner, 
Sanchis Guarner, Enric Valor s'encarregaren amb la seva 
obra de millorar-les i de divulgar-les entre la societat 
valenciana; i, aquesta voluntat difusora i investigadora, 
continua avui dia amb l'aportació de nombrosos autors 
valencians.  
 
D'alguna manera, podríem dir que les Normes de Castelló 
han tengut la mateixa finalitat i funció referencial que a les 
Balears han tengut, sobretot les obres de Moll; 
principalment la Gramàtica catalana referida especialment a 
les Illes Balears, de la qual, ja que parlam de 
commemoracions, l'any que ve farà 40 anys de la primera 
edició. No és l'única obra illenca d'aquest tipus. Convé 
recordar que el mes de febrer de 1913, poc després que 
s'aprovàs, el quinzenari menorquí Llum Nova ja divulgava 
la nova normativa de l'IEC. Un poc abans de l'aparició de 
les Normes de Castelló, i empesos per la mateixa inquietud, 
F. de B. Moll i Jaume Busquets publicaren, respectivament, 
Ortografia mallorquina segons les normes de l'Institut 
(1931) i Curs pràctic d'ortografia i elements de gramàtica 
catalana (1931). I si volem continuar amb aniversaris 
arrodonits, enguany fa 70 anys que també Moll va publicar 
els Rudiments de Gramàtica Preceptiva per a ús dels 
escriptors baleàrics (1937), que presentà com un 
complement gramatical de la seva Ortografia i suposa el 
precedent de la Gramàtica de 1968. També en fa 35 de 
l'aparició del Curs d'iniciació a la llengua (1972), que Marià 
Villangómez elaborà pensant principalment en destinataris 
eivissencs.  
 
Tota una voluntat de mantenir la força i els lligams entre 
els territoris de llengua catalana (la creació de l'IEC, 
l'elaboració d'una gramàtica unitària, ara la celebració a 
Mallorca de la commemoració d'aquests esdeveniments), 
que es pot veure també en altres camps com l'existència de 
la Federació Llull, la xarxa universitària de l'Institut Joan Ll. 
Vives, la presència de locutors i actors valencians i 
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principatins a les televisions insulars... Quin contrast amb 
l'anunci, també aquests dies, del tancament dels repetidors 
de TV3, aquest cop els d'Alacant! Una evidència més de la 
reiterada voluntat d'una determinada classe política 
valenciana d'esborrar el propi país. 
 
 
 
Joan Melià. filòleg  
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Cicle de conferències sobre l'Institut d'Estudis 
Catalans 
 
El cicle s'inaugura amb una conferència del senyor Isidor 
Marí: 
Llengua catalana i mitjans de comunicació  
 
  
 
Dies: del 12 al 16 de novembre de 2007 
Hora: 19.30 h 
Lloc: sala d'actes de l'edifici Sa Riera, 
carrer de Miquel dels Sants Oliver, 2, Palma 
 
   
 
La Universitat de les Illes Balears i l'Institut d'Estudis 
Catalans organitzen un cicle de conferències sobre l'Institut 
d'Estudis Catalans amb motiu de l'exposició L'Institut 
d'Estudis Catalans, 1907-2007. Un segle de cultura i ciència 
als Països Catalans, que es pot visitar al hall de l'edifici 
Ramon Llull del campus universitari fins el proper dissabte 
24 de novembre. Aquesta és una de les més de cent 
activitats culturals programades pel Vicerectorat de 
Projecció Cultural de la UIB al llarg de l'any acadèmic 2007-
2008 per commemorar el 30è aniversari de la Universitat. 
 
El cicle s'inaugura el dilluns 12 de novembre amb la 
conferència «Llengua catalana i mitjans de comunicació: la 
consolidació d'un estàndard oral», que impartirà el senyor 
Isidor Marí, llicenciat en Filologia Catalana, director dels 
Estudis d'Humanitats i Filologia de la Universitat Oberta de 
Catalunya, i vicepresident de la Secció Filològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans. 
 
Programa de conferències : 
 
Dilluns 12, Isidor Marí, «Llengua catalana i mitjans de 
comunicació: la consolidació d'un estàndard oral»  
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Dimarts 13, Albert Balcells, «Història de l'Institut d'Estudis 
Catalans»  
 
Dimecres 14, Gabriel Amengual, «Noves tendències de la 
filosofia»  
 
Dijous 15, Salvador Giner, «Els reptes de l'IEC al segle XX»  
 
Divendres 16, Joandomènec Ros, «Ramon Margalef: bastir 
l'ecologia des del coneixement de la natura i la reflexió»  
 







Avui   09/11/2007 
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Salvador Giner du el centenari de l'IEC a Mallorca i 
n'anuncia una futura seu  
 
L'edifici Ramon Llull de la UIB acull l'exposició sobre els 100 
anys de la institució 
 
El centenari de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC) arribà ahir 
a Palma amb una exposició itinerant. El president de 
l'institució, Salvador Giner, fou l'encarregat d'inaugurar-la i 
aprofità l'ocasió per anunciar la seva voluntat de crear una 
seu permanent de l'Institut a Mallorca. «Estam decidits a 
fer-ho» digué Giner, «no trigarem gaire en tenir una seu de 
l'IEC amb el suport de les institucions i la Universitat de les 
Illes Balears». Una seu, que si bé encara no té ni una data 
ni un emplaçament concretats, tot apunta que es farà a 
l'edifici de can Oleo, un cop aquest estigui del tot restaurat 
. 
 
 
L'exposició L'Institut d'Estudis Catalans, 1907-2007. Un 
segle de cultura i ciència als Països Catalans fa un repàs a 
la història de la institució, des dels seus inicis, el 18 de juny 
de 1907, fins a l'actualitat. Per fer-ho, la mostra es serveix 
d'imatges de gran format, textos i projeccions en un 
interessant recorregut situat al vestíbul de l'edifici Ramon 
Llull, a la Universitat de les Illes Balears i en la qual es fa 
un viatge a través dels protagonistes, els fets, el llegat i el 
futur de l'institució. Una història que, com recordà Giner, 
«ha tingut moments complicats i de veritable genocidi 
cultural» però que, «fins i tot en aquests moments, l'IEC ha 
seguit fent coses». 
 
 
L'exposició es podrà veure a Palma fins al 24 de 
novembre. Després, viatjarà a Maó, Perpinyà, 
l'Alguer, Castelló, Alacant i Madrid, entre d'altres. 
Per commemorar aquest centenari, la UIB també 
realitzarà, al llarg de la setmana que ve, un cicle de 
conferències sobre l'Institut d'Estudis Catalans. 
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Isidor Marí, Albert Balcells, Gabriel Amengual, 
Joandomènec Ros o el mateix Salvador Giner seran 
els encarregats de pronunciar-les entre el 12 i el 16 
de novembre a l'edifici de la Riera, a Palma. 
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Antoni Maria Badia i Margarit, nomenat doctor 
honoris causa de la Universitat de les Illes Balears  
 
L'acte d'investidura del filòleg reuní en el Campus de la UIB 
una gran representació d'autoritats i del món de la llengua 
catalana 
 
Antoni Maria Badia i Margarit entre el doctor Joan Miralles, 
que exercí de padrí, i de la rectora, Montserrat Casas.Foto : 
M.À.C.  
  
La Universitat de les Illes Balears (UIB) investí com a 
doctor honoris causa el filòleg i lingüista Antoni Maria Badia 
i Margarit en el transcurs d'una cerimònia solemne, 
celebrada ahir al campus universitari i presidida per la 
rectora, Montserrat Casas. El doctor Badia i Margarit 
(Barcelona, 1920) és una de les grans personalitats del 
segle XX i de principis del XXI en el camp de la llengua 
catalana i de la romanística, amb nombroses contribucions 
científiques en els diversos àmbits de la lingüística. L'acte 
acadèmic començà amb l'entrada a la sala de la processó 
acadèmica formada pels bidells, que portaven els símbols 
de la Universitat, les autoritats convidades i el claustre de 
professors mestre la coral Universitària dirigida per Joan 
Company interpretava Trumpet Voluntary, de Jeremiah 
Clarke. 
 
 
Fou la rectora qui obrí la cerimònia donant pas al secretari 
general de la UIB per la lectura del nomenament de Badia i 
Margarit com a doctor honoris causa, aprovat pel Consell de 
Govern de la UIB el 19 de desembre del 2006, a proposta 
del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General 
de la Universitat balear. En aquell moment, el padrí de 
l'investit i catedràtic de la Facultat de Filosofia i Lletres, el 
doctor Joan Miralles, juntament amb el degà de la Facultat 
de Filosofia i Lletres varen acompanyar el doctorand a la 
sala, mentre la Coral universitària interpretava el Veni 
Creator. 
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Com a pas previ al moment de la investidura, el doctor 
Joan Miralles procedí a la lectura de la defensa dels mèrits i 
treball d'aquest per merèixer el nomenament de doctor 
honoris causa. Aquest va ser el moment per repassar els 
seus nombrosos llibres, publicacions i investigacions, així 
com la seva activitat politicoacadèmica, que el va portar a 
ser rector de la Universitat de Barcelona, o la seva 
col·laboració en l'elaboració de la primera edició del 
Diccionari de la Llengua Catalana de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 
 
 
Miralles va definir Badia i Margarit com «un exemple de 
fidelitat a la llengua catalana i al país, entenent per país no 
solament Catalunya estricte sinó també totes les terres en 
general de parla catalana» i «la persona viva més coneguda 
nacionalment i internacionalment en matèria filològica 
catalana» .El padrí conclogué la seva defensa amb la 
lectura d'una llarga llista de mèrits i honors rebuts per 
Badia i d'un petit llistat dels més de 745 títols publicats pel 
filòleg. 
 
 
Per finalitzar la seva defensa va recordar els forts lligams 
del filòleg català amb l'Arxipèlag i va fer un emotiu record a 
la seva dona, recentment desapareguda, moment en el 
qual Antoni Maria Badia i Margarit es va emocionar. Tot 
seguit, la rectora de la UIB procedí a investir Badia i 
Margarit com a doctor honoris causa de la Universitat 
balear, i per això li imposà la medalla, l'anell, els guants 
blancs i el birret multicolor, insígnia del doctorat, 
reproducció del que era el birret de l'antiga Universitat 
Literària de Mallorca i que simbolitza la conjunció de les 
plurals savieses universitàries. 
 
 
Ja investit, Antoni M. Badia inicià la lectura de la seva lliçó 
magistral, titulada Renovarem els estudis sobre Mireia de 
Frederic Mistral, en la versió de Maria Antònia Salvà?, 
després del qual es van succeir les paraules de benvinguda 
al claustre per part de la rectora, qui qualificà el 
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nomenament de Badia com «un motiu d'orgull» per la 
Universitat balear. Per Casas, aquesta investidura no tan 
sols significà «el reconeixement dels valors científics de la 
trajectòria investigadora» de Badia, sinó especialment 
perquè aquesta té com a transfons «l'amor i la passió 
envers una llengua i una cultura per la qual demostrà el seu 
compromís personal». 
 
 
La interpretació del Gaudeamus Igitur per part de la Coral 
donà per tancat l'acte. La cerimònia gaudí d'una important 
presència d'autoritats polítiques, com la batlessa de Palma, 
Aina Calvo; la consellera d'Educació i Cultura del Govern, 
Bàrbara Galmés; la directora general d'Universitat, 
Francesca Garcias; la directora general de Política 
Lingüística, Margalida Tous; i la directora del COFUC, Caty 
Sweeney. També hi assistí la vicepresidenta del Consell de 
Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró, i el conseller d'Interior del 
Consell, Joan LLadó, a més de representants de la societat 
civil i cultural de l'Arxipèlag com el president de l'Obra 
Cultural Balear, Jaume Mateu. També, i seguint la tradició, 
es va procedir a la plantació d'un arbre als jardins del 
campus en memòria del nomenament del nou doctor 
honoris causa, que va escollir per a l'ocasió una alzina.  
 
 
Una vida dedicada a l'estudi del català  
Antoni Maria Badia i Margarit (Barcelona, 1920) és un 
filòleg especialitzat en lingüística històrica i gramàtica 
catalana, cursà els seus estudis primaris i de batxillerat a la 
Mútua Escolar Blanquerna. Estudià als Estudis Universitaris 
Catalans i es llicencià en Filologia Romànica per la 
Universitat de Barcelona, on fou catedràtic de Gramàtica 
Històrica de la Llengua Espanyola i de la Llengua Catalana, i 
on fou rector del 1978 al 1986, i ara n'és rector honorari. 
Fou Professor visitant a Munic, a Heidelberg, Georgetown, 
Wisconsin i la Sorbona a París. És doctor honoris causa per 
les universitats de Salzburg, Tolosa, Rovira i Virgili, Knox-
Collage, Alacant, València i la Sorbona. També ha estat 
president de la Société de Linguistique Romane, de la 
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, de 
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l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, 
del Grup Català de Sociolingüística, del II Col·loqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes a 
Amsterdam, de la North American Catalan Society i de la 
Deutsch-Katalanische Gesellschaft. També és membre de 
l'Institut d'Estudis Catalans, de la Reial Acadèmia de Bones 
Lletres de Barcelona i de diverses acadèmies com la Real 
Acadèmia Espanyola, així com de l'American Association of 
Teachers of Spanish and Portuguese. 
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La UIB doctora a Antoni Maria Badia i Margarit  
 
El reconocido filólogo y lingüista barcelonés fue investido 
doctor honoris causa por la universidad balear en una 
emotiva jornada en la que el homenajeado se mostró 
"optimista" respecto al futuro del catalán  
 
"Quisiera que mis primera palabras en este acto festivo y 
alegre expresaran mi sincero deseo de compartir la fiesta y 
la alegría que llenan la sala. Perdonadme si en algún 
momento no lo consigo. Si esto ocurre, será en contra de 
mi voluntad y se que lo comprenderéis".  
Sensaciones encontradas las que vivió ayer el lingüista 
Antoni Maria Badia i Margarit (Barcelona, 1920) durante el 
acto de su investidura como doctor honoris causa por la 
Universitat de les Illes Balears. Sentimiento agridulce, que 
el filólogo catalán justificó emocionado en su parlamento 
previo a la lectura de su primera lección magistral. "He 
venido a una fiesta académica que, sobre todo, se ha 
organizado para mí, y no me es fácil superar el recuerdo de 
una vida compartida con quien ahora no puede 
acompañarme". Su mujer, Maria Cardús, evocó el 
homenajeado, falleció el pasado 20 de julio. 
Designación propuesta por el Departamento de Filologia 
Catalana i Lingüística General de la UIB, el 19 de diciembre 
de 2006, el Consejo de Gobierno de la universidad balear 
aprobó el nombramiento de Badia i Margarit -"una de las 
grandes personalidades del siglo XX y principios del XXI en 
el campo de la lengua catalana y la romanística- como 
doctor honoris causa. Ayer, casi un año después, pudo 
finalmente celebrarse la esperada ceremonia de 
investidura.  
Tal y como manda el protocolo oficial, la siembra de una 
encina por parte de Badia i Margarit marcó el inicio del 
acto. Los jardines del edificio Gaspar Melchor de Jovellanos 
fueron el escenario elegido para plantar un árbol que 
"mantendrá su memoria entre nosotros", como indicó la 
rectora de la UIB, Montserrat Casas. Acto seguido, con una 
procesión académica formada por los bedeles -portadores 
de los símbolos universitarios- y el Claustro de profesores, 
se reanudó una ceremonia que encontró su momento más 
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representativo cuando la propia Casas le impuso a Badia el 
birrete, insignia del doctorado. "Esta es la corona de 
vuestros estudios y conocimientos", concluyó la rectora. 
Previamente, Joan Miralles, padrino ayer del filólogo y 
lingüista catalán, decano de la Facultad de Filosofia i Lletres 
de la UIB, había leído la defensa de méritos del nuevo 
doctor en un discurso que trató de resumir la vida y obra 
de su apadrinado y que fue insuficiente para recordar la 
intensa y fecunda trayectoria de "una persona a la que 
admiro por su gran compromiso con su pueblo". 
Ya investido doctor, Badia i Margarit impartió una primera 
lección magistral. El discurso del catalán, Renovarem els 
estudis sobre Mireia en la versió de Maria Antònia Salvà?, 
un ensayo inconcluso sobre los ´mallorquinismos´ y 
vocabulario propio de la isla que aparece en la traducción 
que la poetisa Maria Antònia Salvà realizó del poema 
Mireia, versos escritos por Frederic Mistral en 1859. La 
bienvenida del Claustro de Profesores al nuevo doctorado y 
el himno universitario por excelencia, el Gaudeamus igitur, 
interpretado por la Coral Universitaria, pusieron el punto 
final a un acto al que asistieron numerosas autoridades. 
Antes del acto de investidura, el edificio Ramon Llull sirvió 
de escenario para la inauguración de la exposición 
itinerante que conmemora los primeros cien años del 
Institut d´Estudis Catalans, entidad a la que Badia 
pertenece. La muestra, que se podrá visitar hasta el 
próximo 5 de diciembre, presenta la cronología de las 
principales efemérides de la academia catalana durante su 
primer siglo de vida. El propio Badia y el presidente de la 
institución catalana, Salvador Giner, fueron los encargados 
de presentarla. Este último, que recordó que el IEC nunca 
ha querido ser "una institución centralista", anunció que 
próximamente contará con una sede en Palma. Montserrat 
Casas confirmó este dato y adelantó que el céntrico palacio 
palmesano de Can Oleo, propiedad de la universidad, ahora 
en proceso de rehabilitación, será el lugar que la albergará. 
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El lingüista Antoni M. Badia i Margarit, doctor honoris 
causa por la UIB 
 
La Universidad de las Islas Balears (UIB) ha investido 
doctor honoris causa al lingüista Antoni M. Badia i Margarit 
en el transcurso de una ceremonia solemne celebrada esta 
mañana en el campus universitario y que ha sido presidida 
por la rectora, Motserrat Casas. 
    El doctor Badia i Margarit (Barcelona, 1920) es una de 
las grandes personalidades del siglo XX y principios del XXI 
en el campo de la lengua catalana y de la romanística, con 
numerosas contribuciones científicas en los diversos 
ámbitos de la lingüística. 
    Es presidente de la Société de Linguistique Romane, 
miembro de la Real Academina Española y doctor honoris 
causa de las universidades de Salzburg, Tlosa, Sorbona, 
Valencia, Alicante y Rovira i Virgili, y, entre otros 
galardones, ha recibido la Creu de Sant Jordi, el Premi 
d?Honor de les Lletres Catalanes y el Premi Ciutat de 
Barcelona. 
    El acto académico comenzó con la entrada en la sala de 
la procesión académica, tras lo cual la rectora abrió la 
ceremonia y dio paso a la lectura del nombramiento de 
Badia i Margarit como doctor honoris causa, aprobado por 
el Consell de Govern de la UIB el 19 de diciembre de 2006, 
a propuesta del Departamento de Filología Catalana y 
Lingüística General de la UIB. 
    En ese momento, el padrino del investido y el decano de 
la Facultad de Filosofía y Letras acompañaron al doctorando 
a la sala, mientras la Coral universitaria, dirigida por el 
maestro Joan Company, interpretaba el "Veni Creator". 
    Como paso previo al momento de la investidura, el 
doctor Joan Miralles, catedrático del Departamento de 
Filología Catalana y padrino de Badia i Margarit, procedió a 
la lectura de la defensa de los méritos y trabajo de éste 
para merecer el nombramiento de doctor honoris causa. 
    Fue momento para repasar sus numerosos libros, 
publicaciones e investigaciones, así como su actividad 
político-académica, que le llevó a ser rector de la 
Universitat de Barcelona, o su colaboración en la 
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elaboración de la primera edición del Diccionario de la 
Lengua Catalana del Instituto de Estudios Catalanes. 
    Miralles definió a Badia i Margarit como "un ejemplo de 
fidelidad a la lengua catalana" y "la persona viva más 
conocida nacional e internacionalmente en materia 
filológica catalana". 
    Acto seguido, la rector de la UIB procedió a investir a 
Badia i Margarit como doctor honoris causa de la 
Universidad balear, y para ello le impuso el birrete 
multicolor insignia del doctorado, reproducción del que era 
el birrete de la antigua Universidad Literaria de Malloca y 
que simboliza la conjunción de las plurales sabidurías 
universitarias. 
    Ya investido, Antoni M. Badia procedió a la lectura de su 
lección magistral, titulada "Renovarem els estudis sobre 
Mireia de Frederic Mistral, en la versió de Maria Antònia 
Salvà?", tras lo cual se sucedieron las palabras de 
bienvenida al claustro por parte de la rectora y la 
interpretación del "Gaudeamus Igitur" por parte de la Coral 
dieron por cerrado el acto. 
    La ceremonia contó con la presencia de representantes 
de la vida académica y social de las islas, así como de 
autoridades políticas, como la alcaldesa de Palma, Aina 
Calvo, o la consellera de Educación y Cultura del Govern, 
Bàrbara Galmés. 
    Con anterioridad al acto académico, la Universidad 
aprovechó la presencia de Badia i Margarit para inaugurar 
la exposición itinerante con la que se conmemora el 
centenario del Insitut d?Estudis Catalans (ICE), de que el 
doctor es miembro, titulada "L'Institut d'Estudis Catalans, 
1907-2007. Un segle de cultura i ciència als Països 
Catalans". 
    También, y siguiendo la tradición, se procedió a la 
plantación de un árbol en los jardines del campus en 
memoria del nombramiento del nuevo doctor honoris 
causa, que escogió para la ocasión una encina. 
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La UIB acoge exposición de los cien años del 
Instituto de Estudios Catalanes 
 
El edificio Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears 
(UIB) acogerá a partir del jueves y hasta el 24 de 
noviembre una exposición con ocasión del I Centenario del 
Instituto de Estudios Catalanes (IEC), corporación dedicada 
a la investigación sobre la cultura catalana que este año 
celebrará sus cien años. 
 
En la exposición se presenta la cronología de las principales 
efemérides de la academia catalana durante estos cien 
años, así como una exposición de imágenes y audiovisuales 
referidos a cuatro ámbitos: los protagonistas, los hechos, el 
legado y el futuro de la institución. 
 
Esta muestra itinerante, que ya ha pasado por Girona, 
Andorra y Valencia, se instalará del 5 al 25 de diciembre en 
el Institut Menorquí d'Estudis de Mahón. EFE 
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Badia Margarit serà investit doctor honoris causa per 
la Universitat de les Illes  

  
Badia Margarit quan va ser investit doctor honoris causa per la Universitat 
d’Alacant el novembre del 2002.   
 
El lingüista Antoni Maria Badia i Margarit serà investit 
doctor honoris causa per la Universitat de les Illes Balears 
(UIB), aquest dijous, 8 de novembre, a proposta del 
departament de Filologia Catalana i Lingüística General de 
la UIB. La investidura se celebrarà al migdia a la sala 
d’actes de l’edifici Gaspar Melchor de Jovellanos de la 
Universitat de les Illes Balears. Una hora abans, a les 11 
hores, Badia i Margarit plantarà una alzina als jardins del 
campus en record de l’acte. Antoni Maria Badia i Margarit 
(Barcelona, 1920) es va llicenciar en Filologia Romànica per 
la Universitat de Barcelona (UB), on va ser catedràtic de 
Gramàtica Històrica de la Llengua Espanyola i també de 
Llengua Catalana. Fou rector de la UB del 1978 al 1986 i, 
des de llavors, n’és rector honorari. Ha estat professor 
visitant i associat de les universitats de Heidelberg i Munic 
(Alemanya), de Georgetown i de Wisconsi a Madison 
(Estats Units) i de la Sorbona (França). Anteriorment, li han 
conferit el grau de doctor honoris causa les universitats de 
Salzburg (Àustria), Tolosa i Sorbona (França), el Knox 
College (Estats Units) i les universitats Rovira i Virgili, 
d’Alacant i de València. És membre de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC) des del 1968 i va presidir-ne la Secció 
Filològica del 1989 al 1995.  
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