MISCEL.LANIA
Ramon Aramrin i Serra nasquf a Barcelona el X de desembrr d e 1907, el mateix any
d e la ftindaci6 de I'lnstibt d'Estiidis Catalans. Curs5 cshidis d e filosofia i lletre~a la
Universitat de Barceloiia i seguí les Iliqons clc Fraiicesc Martiirell i de Jordi Riibió i
Ralagucr alsEstudisUni\~ersit;irisCatal~~is.
Acabada la Ilicrnciahir;i, scgtii iinscurscis
d e doctorat a ,Madrid amh Ranioii Meiiéndez Pida1 i Americo Castro (1929-30) i
després fou alurnnr de Wnltliervoii Warhurg Friedmniin a Leipzig (1930-31)i d'Eriiest
Gdmillsclieg i Eduard Wechssler a Berlin (1931-33). De retorn a Barceliina, ffu
compatible la seva col.laboració a les oficines Lexicogrhfiiliies d e I'Iiistitut d'Estudis
Catalans, a les rirdrrs de Poinpeii Fahra (1933-393, anih la docencia a I'lnstitut-Escola
del Pare (1933-391,i al seminari rominic de la Uiiiversitat Autbniima, tanibé al costat
de Fahra (1934-39).
Paral.lclameiit, inicia la seva feina d'investigador, duta a ternic amh el rigor que els
scus iiiestres catalans i alemanys li Iiavien inculcat. Entre clls, sentir; una especial
veneracio, a casa nristra, prr Fabra, per Rubiú i per MartorellI'historiadi>rrigorós que
sacrifici una part de la seva obra científica pcr tal d'ocupar-se amb afaiiy de la
Secretaria de la Sccció HistOrico-Arque«l~gicade I'Institut- i, a I'estranger, per Ernest
Gamillschcg, el gran romanista austriac, professor a Berlin. Dc he11 aiituvi, mostr.3
prcdilccció per 13. tasca priipiament filolbgica i la seva scgurelat d'erudit es manifesta
de seguida en la prcpració d e textos medievals pcr a la mateixa revista dcls "Estiidis
Universitaris Catalaiis" (1927-1929), on piiblici obres meniirs. i a la col.lecció "Els
Niistres Clhsics", »n s'enfronta amb grans monuments literaris, com el Cirrinl e Giirlfn
(1930-3.11, en edicions critiques inodi.liques. En el pla d e publicacions de I'lnstitut,
Aramon assumi I'ediciú dels caiiqoners: dins la sPrie dels "Canqoiiers Catalans d e la
deis Mn?rli~i~rllrs
(1938); es traba a mig
Biblioteca de Catalunya" aparcgué el Cn~rjo>ier
tirar des d e fa més d e trenta anys el seu text del Cnrifolirr dr I'Aft.t~cu;e t a n llestos per
a publicació el Inrili~ictd'Ornfs, de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, i PI Can~oiirr
d'n~rroro d'ulires r~ininorndcs,segons el manusmit núm. 225 dela Bihliuthtque Natioiiale
de París i el núm. 10 dc la Biblioteca de Cataluny?; té igiialment aplegats materials
d'altres manuscrits d e trobadors catalans i d'escriptors dels segles XIV i XV (Bcriiat
Metge, Jordi de Sant Jordi, etc), així com d e la vcrsió catalana del moniimcntal Florr
Mirlirii (que havia d'apareixer en col.laboració amh Miquel Coll i Alcntorn). La seva
important tasca d'editor de la niistra literatura medieval, que després circumstancies
adverses han estroncat, n'ha fet I'espccialista per excel.l~ncia.Tanmateix no d e d e n y a
de publicar, ala "Col.lecci6 PopularBarciiio" imés endavant a Edicions62, edicions de
divulgacióde Ramon Llull i de Bemat Desclot, conscient dcla importancia queaquests
volumets tenen per a facilitar el coneixement entre el gran públic dels nostres
escriptors antics.
Paral.lelament es dedica a la recollida d'informació bibliografica i "I'Anuari d e
I'Oficina Romanica d e Lingüística i Literatura" li public;l els utilíssims reculls d e
Rihlingrnfin de Llciigiln i Lifcrntirrn rnfnln~in,iniciats en col.lahoraciR (amb Josep Vives i
Francesc d e B. Moll), peri) que després continua trit sol. Tambt col.lahori en els
"Supplementhefte" de la "Zeitscchrift fúr rumanische Philugie" dels anys 1927-1939.
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Inicia, així mateix, la recerca en el camp d e la historia literaria amb ti11e b d i sobre
I'lrirrrrr~risirirdel "Ci~i-iilc Giiclfn", que conlituí la scva collaboració a Iñ Miscel.l;inia
1i'"Homenatge a Antoni Ilubid" i Lluch. Com a dada .iiiccdhtica val la pena de
meiicionar iliieaqucstarticle fou el darrerdelsegoiivolutn dcls"Estudis Universitaris
Catalans" dedicats a l'il.liistrc invrstigador i és, per tant, l'ultini trcball publicat per la
dedicada a el1 veu novamerit la Ilum.
revista que amb la "Miscel.l;iiiiaM
amh la ptrdua d e la guerra dc 1936-19.39
Després vingu6 l'ensiilsiada del nostre
i el daltabaix cultural que Iiom Iia anomeiiat I'liora zcro de la Ilenpia i la ciiltiira
catalaiies. Ailuell m6n ciilhiral tan ric d'iniciatives en el qual Ararnon i Serra haoia
comen@ la seva actuaciii s'esfoiis;,. La prohibiciii total de qiialscvol publicació en
Ilengua catalana a partir d e 19.39, I'expulsió dels nostres millors professcirs d e la
Universitat Autonoma e n l r e cls qiials Ararnon- i la destmccii, rle les nostrrs miiiors
empreses pedagogiilues, entre les quals I'lnstitut Escola, el deixa al carrcr. Aleshores
conirnqa u n nou període d e la seva vida, al rnarge de les activitats oficials, durant el
q u d Iluit;, anib tossurleria en defensa de la culhira catalana amenaqada.
No Iia estat feta d'una manera exhaustiva la Iiistbria d e la resistencia culliiral en
aqiiells anys d'igiiominin, quan ni tan sols les targetes d c visita no tenien autorització
pera ésser letes en catali. Quan aquesta tasca sera empresa, caldri fer justicia al paper
importantíssitnquc Iii tiiigiii. Ramon Aramoniserra. 1iiten~ingiii.enla ccimmemoraciii
del Centenari del Gaiter dcl Llobregat, prl desemhre de 1941, i eii la represa que se'n
seguí dels Amics d e la Poesia, que vinguerrn a ceiordinar unes disperses lectures
poi.tiilucsclandestines, i en la p~~hiicaciiid'iiilsfascicicsr~cnrdatori
de les sessioiis dcls
Amics. L'any 1942, fou, amb Coll i Alentorn, l'kiiinia d e la represa privada dels
ensenyaments dels Estudis Universitaris Catalans, on ocu@ la c:,tedra de lingüística
catalana, que lia excrcit fiiis avui. El mateix any, fou el1 qui assumi, amb Puig i
Cadafalch, la reorganització de I'lnstitut d'Eshidis Catalaiis, dcl qual fou nomenat
membre iiiimerari i sccrctari general. Reuní soviiit a casa scva o a 1' Ateneu Barcelonts
gmps d e joves escriptors o rstudiosris del I'rincipat, d e les Illes, del País Valencia, i féu
viatges sovintejats a Mallorca i Valencia. Fou el principal proniotor de les sessions
clandestines d'estudiosos que desembocaren I'any 1946, en la creació d e la Societat
Catalana d'EstiidicHist~rics,filial de I'lnstihit,drla qualliaestat prcsident d'alesliores
enq" A practicament totcsles activitatsd'aquellscenaclesqueesrcuiiieii d'amagat per
tal d'assegurar la contiiiuitat de la culhira catalana, des d e les m6s emdites a les d e
divulgació,deles litcririrs a les cientifiques, hi trobemla preshcia d'Aramon. De totes
elles, pero, la que Iia constituit el seu objectiu principal i a la qual 1ia sacrificat. no
solament la seva vida privada i familiar sin6 tamhé una part importaiit d e la seva
activitat ri'estudios, lia estat la d'asscgurar la continüitat d e la nostra principal
instituciú academica i científica: I'Iiistibt d'Estudis Catalans. Aquesta dedicació ha
estat tan absoluta que molta gent del nostrc país i d e I'estranger ha arribat a identificar
la p?rsona amb la institució de la qual és secretari general.
En aquesta comesa, malgrat els sovintejats problemes anih la policia i amb les
autoritats fmnquistes, Aramoii i Serra ha procurat sempre d e prendre iin to de
normalitat i d'actuar, en allb que lia estat possible, a la llum del dia. Així, Iia estat
present d iiinomhrablcs congressos i reunions, als Paisos Catalaiis i a I'estraiiger, en
notn d c I'Institut. En particular ha representat la nostra primera acadEinia a la Uiiion
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Acaili.mique Internationale des del 1947 i, niemhre del birrrvu d'aquesta iiistitució des
del 1959 fiiisal 1968, n'liaestatvice-presidentcn cls triennis1961-64i1965-68. L'atenció
intensa que ha dedicata la presPncia cultural catalana al'estranger I'lia portatalconsell
d e la SociCtÉ d e Linguistique Romaiie des del 1959 i a I'asseniblea del Conseil
Iiiteriiatioiialde la Philosopliic ct des SciencesHuniaines, dcla UNESC0,en represent aLio
:, d e la Union Acadftiiique International, del 1961 al 1973, i ha induit I'Associació
Internacional d r 1.Lciigiia i Literatura Catalana a iiomrnar-lo cnnsrllcr. Ailuesta
activitat, al costat del seu prestigi científic, ha fct que fos invitat a professar, per mitji
d e conferkncics o d e cursets, a nornhroscs uniuersitats i altrír cciitres culturals
d'Europa i d'Anierica i que fris iiomeiiat membre c~irrespoiiciitd e diverses acadGniies
i sricieta ts sivies estraiigeres. Al mateix temps, perii, insubornablement contrari a tota
col.laboració anib el regirn feixista, era mantingiit fora d e les universitats catalanes.

A partir del 1961 ha organitzat als EUC uns cursos d'estiu per a cstratigers que han
tinguti<luecontiiiueii tenint~inaimportinciacoiisiderahleperadcsvetllariencaminur
noves v~icacionsiiecatalan~fil.;.
A l'intcriordel p i s porta a termc,dur~liiteisanysmés
dificils, des d e la Secretaria General d c I'lnstitut, una gran tasca d e promoció d e les
puhlicacirins lieiitifiques en llengua catalana, amb una particular preferencia per les
citncies dñmunt d e les hunianitats, iiialgrat &ser un h«mc d e Iletres. El seu criteri d e
ferde la ciilttira catalana, taiit con1 fos possihle, uiiu ciiltura normal el porta a inipulsar
sobrctot els"Arxius d e la Cccció d e Ci6ncies"-nou volunis publicats pcr I'Insliiut del
1917 al 1950, contra tres de1es"Memiiries d e la Cccció Histi>ricti-Arqucolofiica"-. Aixli,
pero, no li impedídc tetiir cura dels"Estudis Romiiiics",apareg~itspcrpriiiiera
vesada
I'any 1 9 4 Y . q ~haii
~ esdevingut una puhiicació de prrstigi internacioiial i en la qual Iia
encahit miscel.lanies d'liomenstge a Pornpeu Fahra, Lliiis Nicolau d'Olu.cr i Jordi
Riihió i Ralagiier. Igualment lia tingut una partdccisivaeii I'apariciódcl "Butlletidela
Societat Catalana d'Eshidis Hitbrics" i dels "Estudis d'Histi~riaMcdicval".
L'esfor~per niantetiir les activitats d e l'lnstitut i de les seves filials, inclosa llur
prestnciaiiitern.icioiial, haestat feta costadereniinciara ~11iapart important delaseva
tasca personal, iliie havia comenqat amb tanta d'empenta i tanta d'eficicia. Ararnon i
Serra ha estat iin exemple sohresnrtint d e i'intel.lectual que ha sacrificat la seva
brillantor personal a beneiici de lacontinuitat i d e la ccinsolidaci6 ile la cultura del país.
Tot i aix0 en aqiiest període, la seva producció científica hi. que meiiys abuiidosa que
en els seus inicis, 6s notable per la seva solidesa.
La filologia continua essent I'activitat cieiitifica, m t s important. Les seves edicioiis
c r i t i q u ~ sd c poesies medievals, en occiti i en catala, esdevcnen models del genere:
Air,ynts,s~~!~rki~iiirrt~~icfs
Di.itI<iIJnyn., Diisplnrr!~sdrqInVc~rxr9ikIsr~xlr
XV.Elsinirtsniriirlxnr
iicl "Llilirr I~erriiell"iit. Moritscrrrt~t.El Tristnii!lcnffll~~i'Aii~lrirrn,
ctc. 1tambG Iio Q i'edició
d e textos populars italians inclosos en un maniiscrit catali. Els seus coneixements en
aquesta braiica fan que horn l i encarregiii una ciimunicació sobre Les ediciriiis 111, t17.1-tns
cnt~ilnrisriiriiit*ilnlsperal VI1 CongrésInternacilinal d e I.ingiiística Rominica,que6suiia
vcritable histiviia d e la filologia catalana. Aixi mateix, el porten al lloc d e director del
Ciirpiis dr.5 Tn~irl~~i~liiirrs
d e la Uiiion hcadtmique Internatienale.
Continua les public~icioiishihliogr2fiques (1.a ~iiiilolo~ir
rti!riniir dnris 1i.i ~in!!s cnlnlnris
(1939.19483, L7iistitiil if 'Étitdr Ciitiilniics p t sn!i ncliz~it?liri~rristiqilc)i els scus treballs
d'liistoria literiria,qucversen sobre tema trohadorcsc (Sol~reIótrihirriri~l"'Arn~idcln.iIc
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toii cliniitnr ni'nzir") sobre la infl~ienciadcls felibres a Cataliinya f "Miri.io"n Cntnlirii!~o,
Nt7ft.s el irrafI'r;nuxpoiir1 'étiiifrd'Aiilin~ie1
oi Cnfnln'qiie, El ressiid? 1 'oiln "1tn~irhnir~~cnfnlni~
"
11 Cntolioi~/n)
i sobre poesia medieval catalana (I.'nlis?irciii del "Mn,~nriiiirii"
crin1 n teiiin
lio?tic).
Enhc la seva obra linguistica, destaquem les Nrifps sollrr nl~~iir~s
nllcs siiitflctics rii
l'flcf~rnlrnfnlri liti,rnri, lo nisi6 dcls Proh1Enii.s ~ l fn
r Iiiiijiirr Coliilniir qup féu al col.loqiii d e
catala d'Estrashurg, I'edició d e la liifriidiicciri n 111~rni?iriticiiCnliilnnn d e Pompeu Fabra
,i de la seva considcrahle aportació a lagran Enciclopiidia Catalana, con1 a redactor d e
múltiples articles -sovint amb pseudbnim- i com a assessor lingüistic.
La projecció nacional i inteniacional d e R. Aramon i Serra com a estiidiós, com a
promotor d e cultura i com a impulsor d e la institució que rriés Iia rontribuita la cienci.7
catalana moderna 6s testimoniada perla gran quantitat de col.lahoracions que de tot
arrcu Iia rebut la Cnniissió Organitzadora d e la "Miscel.lania".
1 11'6s tanibé una bona prova els premis i les distincions que ha rchut ctim a
reconeixcmrntdela sevaobra. El niarGde 1982 li 6s Iliiirat el premi Ramoii Fuster, del
Col.legi de Doctors i Lliceiiciats en Filcisofia i Lletres i en Ciiincies d e Catalunya. El
maig del 83 6s nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalaiies. El junv del 89 la Unid
~ c a d e m i c aInternacionalel fa Presidentd'Honor,el maigdcl 1990 repla Medalla d'Or
d e la Generalitat d e Cataliinya. Es tamh6:
Secretari General Hnnorari d e I'Instiiut d'Estudi.; Catalans
Membrecorresponent de I'Académie des Inscription.; et Belles-Lcttres (Institut d e
Prance, Paris)
Membre corrcsponent d e la Suomalain~nTiedeakadernia (Helsinki)
Memhre corrcsponent d e la Real Academia Espaiiola
Memhre corresponent d e I'Accademia Pontaniana (Napols)
lnclou fragments del prefaci de la Miscel.linia R. Aramon i Sena.

TESTIMONIS
/i?s<yMnrin 1.ln~iiíi Fi,yirerc.*
És evident rqueno fa gensde gricia fer-se vell. I>ro\hi d'aiwo és que en el iiostrc tcmps
hom tracta-hoinesidones-de presentarun bon aspectefisic, ia vegadess'acoiisegueix
i tot,oalmcnysens ho semhla. El ccrt és que,malgrat tot,e~iaquest mdn, s'hi csta f(1rq.i
bé, i eiis do1 sortir-ne. Pero tanibé é miilt trist ireurc com un dia i u11 altre van
desaparcixent els amics d e la infantesa, d e la jouentiit i d e la n~aduresa.
Pero si una persona ha dut una vida activa, una vida d r relació, es veii compensada
perquc ha tingut I'oportunitat i la sort deconeixer gent important. Aquest és el quii en cl qual estic incli)s dels periodistes. ]a podeu imaginar la gran qiiantitat d e
persones que he conegut i que han influit en la vida política i cultural del nostrc país.
Us puc dir, pcr tant, amb satisfacció legitima i noble o r p l l , que lie conegut i tractat
personalment, poc o niolt, tots acliiells grans Iiomes que han rebiit la medalla d'Orde
la Generalitat, i dclsquals heprocurat fer una seniblanca biografica, que és la qiie ara
teniu a les mans.
--
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Número ll/Felirerde 199.3

LLENGUA NACIONAL

1:

