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 Cercador

Un dia d'honor 

 
A quest divendres dia 25 d'abril de 2008 haurà 
estat un dia honorífic per a la comunitat 
mallorquina, un dia mereixedor de passar als 
annals de l'Illa per a ser recordat. En aquest 
divendres 25 una de les personalitats més il·lustres 

de la nostra terra, una personalitat que ha dedicat la seva vida 
a l'estudi de la nostra llengua, que n'ha descrit al detall els 
trets que la singularitzen i a la vegada la particularitzen, que 
n'ha aclarit amb extraordinaris coneixements moltes 
d'incògnites etimològiques, que l'ha conrada i la dignificada 
amb una mestria pròpia dels millors artistes de la paraula, 
aquesta personalitat, dic, haurà vist la seva dedicació i la seva 
aportació recompensades -tot i que mai ha fet la seva feina 
cercant recompenses- amb la concessió del Doctorat Honoris 
Causa per la Universitat de València. Qui és aquesta 
personalitat? Un campaner exemplar: el Dr. Joan Veny i Clar, 
catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de 
Barcelona, membre numerari de la Secció Filològica de 
l'Institut d'Estudis Catalans, romanista de prestigi 
internacional. No és la primera vegada que el Dr. Veny és 
distingit per les institucions: a part de premis diversos per la 
seva obra, el 1997 va rebre la Creu de Sant Jordi de la 
Generalitat de Catalunya, el 2001 li va ser concedida la 
Medalla d'Honor i Gratitud del Consell de Mallorca, el 2004 se 
li atorgà el Premi Fundació Catalana per a la Recerca i la 
Innovació i el 2006 va ser anomenat fill il·lustre de Campos, on 
el col·legi públic duu el seu nom. Però per a una persona que 
ha fet de l'estudi i de la ciència la seva passió i la seva 
dedicació vital no hi ha reconeixement que valgui més que el 
de la comunitat acadèmica, i aquest és el que li arriba ara 
oficialment -oficiosament ja el té de fa anys- gràcies a la 
Universitat de València. Els mèrits de Joan Veny no són 
realment pocs: una vintena de llibres, més de 300 articles, la 
direcció en la recerca i en la publicació de l'Atles Lingüístic del 
Domini Català , la col·laboració a l'Atles Linguarum Europae , 
la direcció de la recerca catalana per al Léxico de los 
marineros peninsulares ... Però els seus mèrits no són 
purament intel·lectuals, científics; són també, i molt, cívics i 
humans, perquè el Dr. Veny no s'ha estat d'aprofitar els seus 
escrits per denunciar, quan ho ha cregut oportú, la situació 
delicada de la llengua o del medi que tanta de matèria li ha 
proporcionat en les seves investigacions; això sí, sempre amb 
una elegància i una finura exquisides, ben lluny de proclames 
agitadores pròpies d'ambient d'exaltació: «Avui, però, les 
coses (es refereix a la mar) han canviat a causa de diversos 
factors. La sobrepesca, la contaminació, el canvi climàtic, la 
regeneració artificial de les platges, la caça submarina, les 
xarxes de deriva són agents que fan perillar la continuïtat 
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d'aquest bé de la naturalesa. L'amenaça del tresor de la 
biodiversitat va a la par amb la del lèxic que designa totes 
aquestes espècies» (Escrits lingüístics mallorquins , 2007, 
pàg. 112). I els seus mèrits humans els hem conegut bé tots 
aquells a qui ens ha tocat la sort de ser alumnes o, més 
encara, amics seus: mai ha tengut una negativa per a ningú 
que li hagi demanat ajuda o consell, mai s'ha mostrat reticent 
a fer partíceps dels seus coneixement aquells que hi han 
acudit cercant (in)formació, mai no el sentireu parlar malament 
de ningú, mai no deixarà de socórrer-vos si està en les seues 
mans. I a aquests extraordinaris mèrits, a totes aquestes 
qualitats científiques i humanes, hi afegeix el d'artista de la 
llengua, el de prosista de primera categoria que els nostres 
crítics literaris encara no han descobert, capaç d'escriure 
paràgrafs tan lírics i emocionants com aquest, dedicat al seu 
amic Jaume Vidal Alcover: «I bé, el fet és que ens has deixat. 
O millor, se te'ns han emportat. Qui? No crec que hagi estat el 
Déu cristià, bondadós i ple de generositat. Degué ser més 
aviat un déu pagà, una divinitat mitològica, probablement 
grega, juganera i egoista, amant de les lletres, que, veient 
com l'Olimp quedava migrat de poetes i humanistes, et va 
segrestar per tenir-te de trobador al costat i delectar-se amb la 
música dels teus versos...» (Ídem , pàg. 204-205). La 
concessió del Doctorat Honoris Causa a Joan Veny és 
certament ben merescuda per a ell, i és un orgull per a tots 
nosaltres, que tenim la sort de ser-ne conciutadans. Enmig de 
tanta corruptela, ens dignifica l'honestedat i la senzillesa del 
savi. Enhorabona, Mestre ! 

 
Jaume Corbera . Professor de la UIB.
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