
PRESENTACIÓ DEL SR. GABRIEL AMENGUAL I COLL 

COM A CANDIDAT A MEMBRE NUMERARI DE LA SECCIÓ DE FILOSOFIA I 

CIÈNCIES SOCIALS DE L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS 

 

 Gabriel Amengual i Coll, catedràtic de Filosofia a la Universitat de les Illes 
Balears, és el principal referent de la filosofia a les Illes i també una de les figures de 
més relleu de la filosofia a les terres de llengua catalana. Com que, a més, és mallorquí, 
si aquesta proposta arriba a bon port, com esperem, això permetrà a l'àrea de filosofia 
recuperar un representant de fora del Principat, després de la mort prematura del 
malaguanyat Josep Lluís Blasco. 

 Gabriel Amengual va néixer a Santa Eugènia (Mallorca) el 1943, ara fa doncs 
seixanta-dos anys. Va fer estudis a Palma, a Barcelona, a Roma i a Münster, on adquirí 
una gran familiaritat amb la cultura filosòfica germànica. És doctor en teologia per la 
Universitat de Münster, amb una tesi sobre la reducció antropològica de la teologia en 
Ludwig Feuerbach (1976), i doctor en filosofia per la de Barcelona, amb una tesi sobre 
la transició de l'idealisme al materialisme (1978). Ensenya filosofia a la Universitat de 
les Illes Balears des del 1977 (dos anys abans de la seva creació formal, quan els centres 
universitaris mallorquins depenien de la Universitat de Barcelona): n'és professor titular 
des del 1984 i catedràtic des del 1998. Hi ha exercit la docència de filosofia del 
llenguatge, d'antropologia filosòfica, d'ètica i sobretot d'història de la filosofia, 
especialment de la moderna i contemporània, i més particularment de l'alemanya. 

 Després de ser el principal impulsor del Departament de Filosofia, va ser, entre 
el 1982 i el 1987, vicedegà de la Facultat de Filosofia i Lletres i, des del 1987 fins al 
1998, director de l'Escola Universitària de Treball Social. 

 És autor d'una extensa producció filosòfica, que comprèn, entre llibres, articles 
(en una vintena llarga de revistes del ram) i col·laboracions en obres col·lectives, uns 
cent cinquanta títols (sense comptar les recensions ni les traduccions menors), en 
diverses llengües (la majoria en català, altres en castellà o en alemany i alguns en italià), 
principalment sobre filosofia alemanya (Kant, Hegel, Feuerbach, Marx, Nietzsche, 
Heidegger, l'escola de Frankfurt, etc.), però també sobre antropologia filosòfica, 
filosofia pràctica, hermenèutica i filosofia de la religió. En particular, ha esdevingut una 
autoritat internacional pel que fa al coneixement de l'esquerra hegeliana. 

 Voldria, si més no, enumerar mitja dotzena dels seus llibres, de títol prou 
explícit pel que fa a la temàtica: 

 — Crítica de la religión y antropología en Ludwig Feuerbach. La reducción  
 antropològica de la teologia como paso del idealismo al materialismo  
 (1980): 

 — La solidaritat segons Jürgen Habermas (1991): 

 — Presència elusiva. Sobre el nihilisme i la religió (1995; trad. cast., 1996);
 — Modernidad y crisis del sujeto (1998); 

 — La moral como derecho. La moralidad en la "Filosofía del derecho" de  
 Hegel (2001): 
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 — La religió en temps de nihilisme (2004). 

 També ha editat obres col·lectives sobre Hegel, sobre Nietzsche i sobre 
Wittgenstein, entre altres autors i temes, i ha escrit articles per a prestigioses 
enciclopèdies europees en llengua alemanya, com ara l'Europäische Enzyklopädie zu 
Philosophie und Wissenschaften o l'Europäische Enzyklopädie zu Philosophie, editades 
totes dues a Hamburg. 

 Escau igualment recordar les seves traduccions al català (amb excel·lents 
introduccions) d'obres clàssiques de la filosofia a la col·lecció "Textos Filosòfics": 

 — Manifestos antropològics, de Feuerbach (1984); 

 — La raó en la història, de Hegel (1998). 

 És membre actiu de diverses societats científiques internacionals, entre les quals 
cal esmentar les dues principals societats d'estudis hegelians (on ha tingut, a més, 
càrrecs directius), la Internationale Hegel-Gesellschaft i la Internationale Gesellschaft 
für dialektische Philosophie - Societas hegeliana; i també la Feuerbach-Gesellschaft (de 
la qual és membre fundador). 

 El seu prestigi intel·lectual l'ha portat a fer conferències en una vintena llarga 
d'universitats d'Europa i d'Amèrica, a participar destacadament en molts congressos 
internacionals de filosofia i a ser membre del consell científic de diverses revistes 
filosòfiques del país i de fora. El curs passat va ser nomenat per l'Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) membre del comitè d'avaluació 
externa dels Estudis de Filosofia. 

 Tornant al començament, deia que Gabriel Amengual és el principal referent 
actual de la filosofia a les Illes: va ser fundador i primer director (del 1981 al 1999) de 
la revista filosòfica Taula. Quaderns de pensament, i també fundador i primer president 
(del 1991 al 2001) de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears. 

 El que he dit fins ara sobre la llengua de la major part de les seves publicacions 
(i, naturalment, de tota la seva docència universitària), sobre la seva tasca en la direcció 
de la revista Taula i en la presidència de l'Associació Filosòfica de les Illes Balears i 
sobre les seves traduccions filosòfiques, així com la seva participació en moltes 
activitats culturals de signe inequívocament català, tant a les Illes com a la resta de 
l'àrea lingüística, acrediten a bastament el seu compromís ferm amb la cultura catalana. 

 D'altra banda, vull fer constar que Gabriel Amengual és una persona amable i 
complidora, ben disposada a col·laborar, si és elegit, en les tasques de la Secció i de 
l'Institut. 

 Per tot això, penso que Gabriel Amengual i Coll és un excel·lent candidat a 
membre numerari de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

         Pere Lluís Font 

         Octubre del 2005 
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Joan Genescà i Llongueras va néixer a Terrassa el 6 de juliol de 1949. Va cursar els estudis 
d’enginyeria química a l’Institut Químic de Sarrià (1976). Va fer el doctorat en aquesta institució, 
sota la direcció de Lluís Victori. La seva tesi doctoral va estar dedicada a l’estudi del 
mecanisme i la cinètica anòdica del pal·ladi en medi aquós. Durant els estudis de doctorat va 
treballar al Departament de Cristal·lografia i Mineralogia de la Universitat Autònoma de 
Barcelona com a professor encarregat de curs de l’assignatura de geoquímica (entre els anys 
1977 i 1980). En aquest període també va posar a punt el laboratori d’anàlisi química d’aquest 
departament, especialment la tècnica d’espectroscòpia d’absorció atòmica, un dels pocs equips 
que hi havia en aquell temps a Catalunya. 
 
El 1980 va anar a Mèxic, convidat com a professor visitant a la Facultat de Química de la 
Universitat Nacional Autònoma de Mèxic (UNAM), per tal de posar en funcionament el 
Laboratori d’Electroquímica. El 1982 es casà amb Josefina de Gyves, professora de química 
d’aquesta universitat, i fixà la seva residència a Mèxic. Entrà a formar part del Departament 
d’Enginyeria Metal·lúrgica de la UNAM, en el qual va fundar, junt amb Javier Ávila, que 
acabava d’arribar d’Oxford, el Laboratori de Corrosió, lloc on ha desenvolupat tota la seva 
carrera professional fins ara. L’any 1984 fou nomenat cap del Laboratori, quan tot just tenia 
trenta-cinc anys. 
 
Fruit de la llarga col·laboració amb el doctor Ávila han estat dos dels tres llibres de la sèrie Más 
allá de la herrumbre, publicats pel Fondo de Cultura Económica (FCE) en la col·lecció «La 
Ciencia desde México». Del primer d’aquests tres llibres, que va per la tercera edició, se n’han 
venut més de quaranta mil exemplars, i actualment és un dels llibres de referència a Mèxic, 
especialment per als estudiants de batxillerat i d’universitat. És, a més, editor dels llibres 
Técnicas electroquímicas para el control y estudio de la corrosión i Corrosividad atmosférica 
(MICAT-México), entre d’altres. 
 
L’any 1985, els professors Genescà i Ávila van dissenyar la diplomatura en enginyeria de 
corrosió i protecció, a la UNAM. Cal destacar que aquests cursos han permès la formació d’una 
bona quantitat d’enginyers que actualment treballen en tasques de corrosió a Mèxic, sobretot a 
Petróleos Mexicanos (PEMEX) i a la Comisión Federal de Electricidad, i han convertit el 
professor Genescà en un dels investigadors mexicans més coneguts en el camp de la corrosió.  
 
Genescà ha ocupat molts càrrecs academicoadministratius a la UNAM. Ha estat cap del 
Departament d’Enginyeria Metal·lúrgica i de la Divisió de Ciències Bàsiques. Actualment forma 
part, en representació de la Facultat de Química, del Consell Acadèmic de l’Àrea de les 
Ciències Fisicomatemàtiques i Enginyeria i, per designació del rector, del comitè d’avaluació de 
projectes de recerca de la mateixa àrea. És membre de la comissió dictaminadora per a la 
promoció del professorat a la Facultat de Química (enginyeria química) i d’Enginyeria 
(enginyeria mecànica). Com a president del Subcomitè Acadèmic de l’Àrea de Corrosió, forma 
part del Consell Directiu del Postgrau en enginyeria de la UNAM, encarregat, entre altres 
tasques, de desenvolupar el màster en corrosió per Internet dirigit al personal de PEMEX. 
 
La seva contribució a la investigació, com hem dit, ha estat principalment en els aspectes 
electroquímics de la corrosió. Té dues patents a Mèxic, una per a la millora de l’eficiència 
electroquímica d’ànodes de magnesi basada en el procés d’extrusió i una altra sobre nous 
ànodes d’alumini. Una revisió de part dels seus treballs ha estat publicada a Contributions to 
Science, revista de les nostres seccions de Ciències i Tecnologia i de Ciències Biològiques. 
 
Té nombrosos treballs de recerca publicats en revistes internacionals de la seva especialitat (tal 
com es pot veure en el currículum annex) i ha dirigit a Mèxic més de cent tesines de 
llicenciatura, dinou màsters i onze doctorats. Des de l’any passat col·labora com a avaluador 
d’algunes de les convocatòries de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca de la 
Generalitat de Catalunya. Com a consultor privat forma part de dues petites empreses 
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d’enginyeria mexicanes, IMICORR (www.imicorr.com.mx) i Corrosión y Protección Ingeniería 
(www.cpi.com). 
 
Genescà, en arribar a Mèxic, entrà en contacte amb la comunitat catalana d’aquest país, on 
trobà encara ben viva i activa culturalment la generació exiliada a causa de la Guerra Civil 
espanyola. Tingué una relació d’amistat amb les germanes Adela i Hermínia Ramon Lligé. La 
primera va ser secretària del doctor Pere Bosch i Gimpera (que fou membre de la nostra Secció 
Històrico-Arqueològica), i la segona, economista en cap del Banc de Mèxic, a més 
d’encarregada de la biblioteca de l’Orfeó Català de Mèxic, amb el qual Genescà col·laborà molt 
activament, especialment quan el president era Josep Ribera Salvans, també, com Genescà, 
nascut a Terrassa i emigrat a Mèxic. 
 
Dins la seva tasca social envers la comunitat catalana, actualment és responsable de les 
germanes Adela (cent quatre anys) i Teresa Ramon Lligé (cent un anys), que, com molts altres 
exiliats, han quedat sols i sense família a Mèxic. Aquesta darrera és vídua del doctor Joan 
Roura i Parella. 
 
Malgrat les obligacions docents i de recerca a la UNAM, Genescà no ha oblidat les seves arrels 
catalanes, i professionalment continua estant molt lligat a la seva terra nadiua. El 1982 
començà una llarga col·laboració amb la Universitat Autònoma de Barcelona, sobretot amb el 
doctor Josep Lluís Briansó, i, juntament amb la seva muller, la qual va fer el doctorat en 
aquesta universitat, col·laborà també amb investigadors de la Universitat de Barcelona i de la 
Universitat Ramon Llull. Tot això ha motivat diferents estades a Mèxic de molts professors 
d’universitats catalanes, com ara Josep Lluís Briansó, Joan Francesc Piniella, Josep M. Costa, 
Lluís Victori i molts d’altres. També és animador, des de l’any 1989, d’un seminari que reuneix 
els antics alumnes de la Facultat de Química de la UNAM que han estudiat a Catalunya. 
 
L’any passat, Genescà va ser distingit a Mèxic amb el Premio Universidad Nacional per la seva 
tasca en docència en ciències exactes. 
 
És membre de la Societat Catalana de Química des del 1977, a més a més de societats 
internacionals com ara The Electrochemical Society, Sigma Xi, National Association of 
Corrosion Engineers i d’altres. 
 
En la recent fira del llibre de Guadalajara (2004), va ser inclòs per l’editorial FCE com un dels 
autors catalans residents a Mèxic. 
 
No cal dir que Joan Genescà sap el que és i el que representa l’Institut d’Estudis Catalans, i, 
sens dubte, en el cas que fos nomenat membre corresponent, la Secció de Ciències i 
Tecnologia i l’Institut tindrien a les terres mexicanes un científic que ens representaria amb 
dignitat i competència. 
 
Salvador Alegret 
Desembre de 2005 
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 En sessió extraordinària d’electors de 18 de novembre, la Secció Filològica 

acordà presentar davant aquest Ple la candidatura de Rafael Caria (l’Alguer, 1941) com 

a membre corresponent de l’IEC. I en fer-ho ens basem en les consideracions següents: 

 

1) Ni la Secció Filològica ni l’IEC no compten entre els seus membres cap estudiós 

ni escriptor de l’Alguer. 

2) El Sr. Rafael Caria acompleix totes tres condicions. 

3) Rafael Caria no és un professor ni un investigador universitari, però ha fet 

contribucions decisives al coneixement de la lexicografia i la toponímia 

alguereses, així com al coneixement de la realitat social de l’Alguer. La seva ha 

estat una recerca tant de camp com arxivística i els seus estudis han contribuït a 

servar bona part del lèxic alguerès en determinades àrees del vocabulari. 

Entre les obres dedicades a la lexicografia cal destacar: “Els noms de les herbes 

del camp de l’Alguer”, RdA 1 i 2, 1990-1. “La vegetació espontània al camp de 

l’Alguer”, EliLC 26, 1993; “El lèxic dels mariners algueresos: entre catalanitat i 

mediterraneïtat”, RdA ,6 i 7 (1995-6). Le piante spontanee ad Alghero, Sassari: 

Editrice Democratica Sarda, 2001 

Entre les obres dedicades a la toponímia destaquen: Toponomastica algherese, 

Sasser, 1993 i, a cavall de totes dues disciplines, Il mondo del Càlic. Studi di 

Toponomastica e Lessicografia algherese,  Sassari, 1990. 

Entre les obres dedicades a l’estudi dels aspectes històrics i socials de la realitat 

algueresa, mencionem: L’Alguer: Llengua i societat, Sàsser, 1987 i “L’alguerès 

des d’una perspectiva històrica”, publicat en dos números de la Revista de 

Llengua i Dret. 

4) Com a escriptor, Caria ha conreat eminentment una poesia fortament arrelada en 

la realitat local de l’Alguer, per la temàtica, la recreació de l’ambient geogràfic i 

cultural, la metàfora i el sentiment mediterrani, i alhora una poesia que 

transcendeix l’àmbit local i ateny unes preocupacions universals, apropa la 

llengua i l’ànima de l’Alguer al conjunt de terres de llengua i cultura catalanes i, 

encara més enllà, per tal com posa la veu de l’Alguer en el context polifònic de 

les literatures europees mediterrànies.  
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Entre les seves obres destaquem: Só tornat a Sant Julià   Poemes,  l’Alguer: 

Edicions La Celere, 1986; Els Asfòdels i altres versos,  Sassari 1992; Pètals, 

Sàsser: Editrice Democratica Sarda, 1998, amb una nova edició amb traducció 

castellana, també de 1998. D’alguns dels poemes dels dos primers llibres 

existeix una versió lírica de Matilde Salvador. 

5) En darrer lloc, però  no en el menor, Rafael Caria ha estat i és una persona 

compromesa en la lluita política i cultural en favor de la continuïtat i la cohesió 

de la llengua i la cultura catalanes. Les seves iniciatives tant en un camp com en 

l’altre han estat importants. Per atenir-nos a allò que aquí més interessa, ha estat 

el director i l’ànima de la Revista de l’Alguer, una publicació molt digna, de 

nivell universitari, l’abast de la qual ha depassat els estudis d’àmbit local i en 

aquests darrers ha assolit un nivell científic homologable a qualsevol altra 

publicació de caràcter universitari i d’alta cultura. És tan cert que Caria n’ha 

estat l’ànima que quan, per raons personals, n’ha deixat la direcció també sembla 

que s’hagi extingit la revista. Però no solament l’alta cultura l’ha atret: també ha 

col·laborat en iniciatives adreçades a la preparació de mestres de català quan 

l’ensenyament d’aquesta llengua no tenia un suport legal, i encara en altres 

iniciatives adreçades a la difusió de publicacions per a infants algueresos. Com 

en totes les experiències d’aquesta mena, no cal dir que no totes les empreses 

han estat reeixides o completades, però la brega mai no ha minvat i el coratge 

mai no ha defallit. 

Rafael Caria sempre ha estat un alguerès partidari d’un ús unificat del català 

arreu del territori, un escriptor i una persona absolutament fidel a les directrius 

de l’IEC i un referent cultural de la catalanitat a l’Alguer i més ençà. 

El 1999 li fou lliurada la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. 

 

Per totes aquestes raons, la Secció Filològica proposa la seva candidatura com a 

membre corresponent de l’IEC i demana el vostre vot favorable. 

 

 

Joan A. Argenter 

 

 





 





 





 





 



Artur Quintana i Font 
 
Barcelona 1936. Va estudiar romanística i germanística a les universitats de Barcelona i 
de Colònia. Doctor en filosofia i lletres, sota el mestratge de Francesc de B. Moll (i 
gràcies a la tesi El parlar de la Codonyera. Resultats d’unes enquestes, premi Nicolau 
d’Olwer 1973, editada per l’IEC) el 1987. Va ser lector de català i castellà a Cardiff i a  
Friburg de Brisgòvia, i ha treballat molts anys de bibliotecari a la Biblioteca del 
Palatinat a Espira i de professor encarregat del curs de llengua i literatura catalanes a la 
Universitat de Heidelberg. És membre del Consello d’a Fabla Aragonesa. Al marge de 
l’elenc de publicacions que hom pot consultar al volum 27 de ELLC, al Repertori de 
catalanòfils, en destacarem La nostra llengua: gramàtica de llengua catalana, eina 
pedagògica per al català de la Franja, els treballs de literatura popular Bllat colrat! i Lo 
Molinar; així com els seus estudis sobre parlars del Matarranya, la Ribagorça i el Carxe, 
ha publicat una llarga llista d’articles sobre l’aragonès, l’alemany i l’occità, i força 
traduccions de l’alemany i una de l’occità. Establert finalment, després de la seua 
jubilació, a la Codonyera, actualment és president de la Institució Cultural de la Franja, 
entitat que agrupa les associacions autòctones més actives en la defensa del català i amb 
més implantació social: Centre d’Estudis Ribagorçans, Consells Locals de la Franja de 
la Llitera, Institut d’Estudis del Baix Cinca i Associació Cultural del Matarranya. 
Personalitat respectada tant a Catalunya i Aragó, pot ser un bon informant de la situació 
de la Franja (especialment del sud d’aqueix territori) i del Carxe, una zona que fins ara 
no ha gaudit de gaire presència ni atenció per part dels medis acadèmics. La seua 
presència a la Secció Filològica com a membre corresponent podria esdevenir, a més, el 
reconeixement a una persona que gairebé es pot dir que ha consagrat la seua vida a la 
defensa del català en les terres d’administració aragonesa. 
 
Ramon Sistac  
Ple de l’IEC, 12 de desembre de 2005 
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PROPOSTA DE LA CANDIDATURA DEL DR. ALAN YATES COM A 

MEMBRE CORRESPONENT DE L’IEC A PROPOSTA DE LA SECCIÓ 

FILOLÒGICA 

 

 

El Dr. Alan Yates (Sheffield, 1944) estudià a Oxford, on fou deixeble, entre altres, de 

Batista i Roca, i d’ençà de 1968 és professor del Departament d’Estudis Hispànics de la 

Universitat de Sheffield, on ha exercit la recerca i la docència en l’àmbit de la llengua i 

la literatura catalanes. La seva activitat ha contribuït a la consolidació d’aquesta 

universitat com un dels centres de referència en els estudis catalans. Més recentment ha 

introduït els Estudis de Traducció com a opció del programa de llicenciatura. 

L’activitat professional d’Alan Yates abraça la literatura i la llengua catalanes.  

Pel que fa a la literatura,  l’enfocament de Yates ha partit sempre de la consideració del 

fet literari com a producte cultural que cal entendre dins el seu context històric i social. 

S’ha centrat en l’estudi de la novel·la catalana dels segles XIX i XX i, ultra nombrosos 

estudis (articles, comunicacions, edicions), ha publicat Una generació sense novel·la? 

(1975) i Narcís Oller: tradició i talent individual (1998), i també un estudi sobre l’obra 

i la vida d’Alexandre de Riquer en col·laboració amb Eliseu Trenc Ballester: Alexandre 

de Riquer (1856-1920). The British Connetion in Catalan Modernisme (1988).  

En el camp de la llengua catalana, cal remarcar el volum Teach Yourself Catalan (1975) 

–una guia encara vigent per a introduir-se en la llengua catalana des de l’anglès–, 

Catalan Handbook, l’adaptació anglesa del curs multimèdia Digui, digui... (en 

col·laboració amb Antoni Ibarz, 1992), i finalment la important obra Catalan: a 
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Comprehensive Grammar (en col·laboració amb Max W. Wheeler i Nicolau Dols, 

1999). 

D’ençà de 1980 ha estat editor general de la col·lecció “Occasional Publications” de l’ 

Anglo-Catalan Society, de la qual ha estat membre actiu. El 1990 li fou atorgada la Creu 

de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. Després d’haver assolit les categories de 

“Senior Lecturer” (1980) i “Reader” (1986), fou nomenat “Illes Balears” Professor of 

Catalan (1990). 

En 1999 va jubilar-se anticipadament i esdevingué Emeritus Professor i Honorary 

Senior Research Fellow, posició des de la qual continua la seva tasca de direcció de 

projectes i tesis doctorals i de recerca en l’àmbit de la literatura catalana moderna, la 

traducció literària i la llengua catalana. 

A Alan Yates, li fou concedit el premi Catalònia de l’IEC (2003).  

Si bé es cert que potser una certa percepció acadèmica associa Alan Yates a un perfil 

literari, d’una banda, la seva contribució als estudis de llengua catalana i als instruments 

per a la seva divulgació entre estrangers no és gens menyspreable i, d’altra banda, la 

seva elecció  continuaria la tradició representada per un membre tan significat com fou 

el plorat Arthur Terry. 

En consideració d’aquests mèrits, proposem el professor Alan Yates com a candidat a 

membre corresponent de l’IEC per la Secció Filològica. 

 

Joan A. Argenter  

 

 

 




