
toii cliniitnr ni'nzir") sobre la infl~iencia dcls felibres a Cataliinya f "Miri.io" n Cntnlirii!~o, 
Nt7ft.s el irrafI'r;nuxpoiir 1 'étiiifrd'Aiilin~ie1 oi Cnfnln'qiie, El ressiid? 1 'oiln "1 tn~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~rnl rnfnlri liti,rnri, lo nisi6 dcls Proh1Enii.s ~ l r  fn Iiiiijiirr Coliilniir qup féu al col.loqiii de  
catala d'Estrashurg, I'edició de  la liifriidiicciri n 111 ~rni?iriticii Cnliilnnn de  Pompeu Fabra 
, i de la seva considcrahle aportació a lagran Enciclopiidia Catalana, con1 a redactor de  
múltiples articles -sovint amb pseudbnim- i com a assessor lingüistic. 

La projecció nacional i inteniacional de  R. Aramon i Serra com a estiidiós, com a 
promotor de  cultura i com a impulsor de  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 de  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 l i  6s Iliiirat el premi Ramoii Fuster, del 
Col.legi de Doctors i Lliceiiciats en Filcisofia i Lletres i en Ciiincies de  Catalunya. El 
maig del 83 6s nomenat Premi d'Honor de les Lletres Catalaiies. El junv del 89 la Unid 
~cademica  Internacionalel fa Presidentd'Honor,el maigdcl 1990 repla Medalla d'Or 
de  la Generalitat de  Cataliinya. Es tamh6: 

Secretari General Hnnorari de  I'Instiiut d'Estudi.; Catalans 
Membrecorresponent de I'Académie des Inscription.; et Belles-Lcttres (Institut de  
Prance, Paris) 
Membre corrcsponent de  la Suomalain~n Tiedeakadernia (Helsinki) 
Memhre corrcsponent de  la Real Academia Espaiiola 
Memhre corresponent de  I'Accademia Pontaniana (Napols) 

lnclou fragments del prefaci de la Miscel.linia R. Aramon i Sena. 

TESTIMONIS 
/i?s<y Mnrin 1.ln~iií i 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~i aquest 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 de  la infantesa, de  la jouentiit i de  la n~aduresa. 

Pero si una persona ha dut una vida activa, una vida dr  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 de  
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 rp 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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Alguns d'ells, cls vaig coii6ixer d r  joves, d e  quan cstiididvem a I'liistitut 
d 'Ensenpment Cccundari o a la Uiiivcrsitat; alh.e.;, a les tcrhilies de  gent iniportaiit; 
altres, p r r  iiiitj5 de  l'exercici drl pcriodisnie diari. I aixb eiis lia perniEs no taii SOIS d e  
fer-necrincixctiqa, sinó tambt dc  seguir-los en el cainíqiie 1ianeniprl.s. Aq~iest és el cas 
d e  Kamon Aramon i Serra, al iliial el Consell Euecutiu dt, la Ccneralitat iitorgj la 
Medalla d'Or, que va rehredc les mans del prcsident]«rdi I'ujol, al Sald de  k n t J o r d i  
del Palaii el dia 15 de  Maig de  1990. 

iliiib Rarnon Aranioii i Serra, nascut el 19(17 a Barccloiia, vam coincidir a la 
Uiiiversitat a partir de  I'ariy Iq2X. Ell ciirsava Filosofia i Lletrrs; jo la carrera d e  Dret. 
1, com que les ducsfacultats es trohaveiisituades I'iiiia alcostat deI'altra,era l i~gicquc 
ens ieitssini savint i cornrnt;'ssiiii les nostres coses i tot el que passava a1 nostre 
voltant. 

Perii aqiiella Universitat, deivant de baiiila alg~ines pxccpcinns hoiv~rablcs pel que 
respecta al prr~frssoral, a nosaltrcs, joves eshidiaiits, ens semblaua niés aviat una 
oficina administrativa encarregada de  donar títols academics, srnse que hi hagu6seii 
la comunitat universitiiria aqiiell ale,arluell esperit cívici dc noble rirhel.lia, tan propi 
de  la jovcnliit. Hi rnaiicava una accii, com la que s'havia maiiifestat a la priineria del 
n(istrc segle, d e  quan els cstudiants ereii, per exemple, I~liiís Nicolau d'Olwer, Manuel 
Kevrntos, Jordi Kubió i Balaguer, Francesc Martorell, Ramon &Abadal i d e  Vinyals, 
Ferrati Valls i'i'aberner, entre altres, tots clls interessadíssiiiis a ampliarclsestudii fora 
d e  I'iiiibit universitari propiarnent dit, i preocupats tainb6per lesqiicstions polítiqucs 
i socials. Val a dir  que dqu~l la  #eiieració va influir d e  nianera lúcida, extraordinbia i 
intel.ligeiit cn la nistra "ida cultural, en la iiivestigacii, i també en la política. 

Gairrbé coiiicident amh el grup esmrntat d'estudiaiits iiiiiversitaris, ii'lii Iidvia uii 
altre amb una ncitiiria preocupacifi per la política; ereii cls que, com 1,luís Companys, 
Humbert Torres, Alfrered Perenyn, 1.aurea Miró 11 Fraiiccsc Layret, havieii creat I'Escola 
Republicana, quc foil el preludi d'orgatiitzaci~~ns polítiquesde moltamésenvergadu- 
ra. 

Eii el nostrr temps d'estudiaiits, es feia necessari un revifaineiit en el sentit de  
participació en la vicia cívica, politica i cultural d e  Cataluiiyu, i reprendre cls niovi- 
ments espirit~iali.;tes que s'havien esllaiigiiit els any 1919 i 1920, i que durant els vuit 
següents desaparegueren del tot. 

Tot va comenqar arnb un nioviment universitari contra la dictadura del general 
Primo de  Rivera; un  mc~virncnt que reuní gran nombre d'estudiaiits de  les teiidi.ticies 
més diverses: des dels que forniaven part dc  la Federaci6 Catalana d'Estudiants 
Catillics fins al5 que aquel1 mateix any 1928 van fundar la FcderaciS Uniurrsitiria 
Escolar, osigui la FCE,units,uiis ialtres,pel dobleideal dellibertati rle~atalanitat. Foo 
alesliores que es van iniciar Ics maiiifestacions al carrer, les vagues a les universitats, 
i en altres centres docents, la piiblicacii, de  manifcstos, les reuiiioiis clandestines, les 
detencions i cls emprest~namciits d'estudiants, les destitucions d r  catedrAtics i profes- 
sorsque s'havien mostrat enemics del rl'gimaleshores imperant. Cal dirque, entre tots 
plegats, estudiants i prrifessors liberals van contribuir, en rnolt hnna part, a la caiguda 
de  la dictadura, prciduida el 29 d e  gener d r  1930. 
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En plena activitat intel.lechmli qiian scmblava que la vida mihiral i política s'anava 
normalitzant a Catalunya, es produí la revolta militar i la guerra civil, que va acabar, 
corn trits prou sabem. Com era d e  siiposar, Ranioii Aramnii fou immrdiatament 
niarginat d e  les seves tasques universitiries con1 dc  la investigacii, oficialment 
siibvcncionada.per6nripsdelreu trehalldecadadia.Ciiioclpodia fera la Universitat 
o a les institucioiis cabdals de  la nosha cultura, el faria a casa, al niarge d e  les 
circiimstaiicies més advcrscs que, en aquel1 temps, havien arribat al liniit prl que fa a 
la nostra culhira. Ramon Aramon continuuria treballant. 

1 t s  perc]u+ comprenia que calia fer quclcom pcr tal que la culhira catalana seguís ci 
sru cami, mal fos clandestinament. 1 ambaqiiest e spr i t ,  Ramon Aramon es ciisposi a 
fer reviiirc cls Estudis Universitaris Catalans, en les con~iicions prcc;lrics que siin d e  
suposar, perb amh aqucst cspcrit pragmatic i d e  servei que l'ha caracterit7at sernpre, 
i amb el desig de  salvar moltes coses que tanmateix no  es podien perdre, ni tan sols 
decaure.. 1, alcostat d'iin altre iove prcstigi6s i entusiasta coin Mique1 Coll i Alentorn, 
lio va intentar i aconseguir I'aiiy 1942. 

IJer« no n'hi havia prou d e  revitalizar cls Eshidis Universitaris Catalaiis, ilue tanta 
iniportincia havien aconsegtiit, sin6 que, bon punt forrn pnsats novament en marxa, 
Aramoii esva fercirrec dela disciplina de  liiigiiistica catalana, disposat, d'altrabaiida, 
a doiiar-la a con@ixer en altres paisos, per mitja deconferi.iicics i cursrts, als qualsdoni 
més relleu i continu'itat quan un$ any després, el 1960 i el 1961, fou prnfessor a Berlín 
i, el 1965. a Saarbrüquen. 1 és que liamon Aramon ha estat seniprr srgur d'ell mateix 
i,d'altra banda,i~iiconeixcdnrprrihnd delstemesqueha tractai. lboiia provaen tenim 
amblapon~nciaqueuiisanyabans(el1953) haviapresentatalset$CoiigrCsIntrrnacional 
d e  Lingiiistica Ronihnica, qiicduia rl titol "Les edicionsde textoscaialans mr<iievals". 
Fouunaap«rtaci~excel.lent,qiielipcrmeté,a mi.s,d'e.;tablirrelaci«nsentreCataluiiya 
i alh-es paisos cie Ilengües romiiiii~ues, singularnieiit Occithnia i Italia. 

Paral.lelament a la represa dels Eshidis Uiiiversitaris Catalaiis, Ramt~n Aramon va 
coiitrihuira la del'lnstitut d'EstudisCatalans,al costat d'aqiicll granpatrici,I'arqiiitecte, 
arqucoleg i polític que fou J«sep Piiig i Caiiafalcli. Rcii aviat, Ramrin Aramon 
csdcuingui. el secretari general de  I'lnstitut, el iliial cl va designar delegat a la Unih 
Acadkniica Internacional, al consell ciirectiii del ilual Iia realitzat durant m t s  d e  n«u 
aiivs una gran tasca. Per rai, d'aqiiests merits, ilues vcgadcs fou elegit vice-presirieiit 
dc  tan important~irganisme,quea partirdel'aiiv 1961 cl designi,en diversesocasions, 
rcpresentiint seu a les assemblees biennals del Conscll d e  la Filosnfia i les Ciencies 
Humanes d e  la Unesco. 1 ftu també que aqiiell matcix 19h1 li encarreguts la direccih 
dr l  Cnrpi~srl~'.~ fr~iiibrrrloiirs, obra en laqiialva intrrvrnirdc manera molt directa i e f i c a ~  
en col.lah«racii, amb els millors especialistes de  tot arrcu. 

Aquells anys en els quals en el nostre país, govcrnat pcr una dictadura inculta, t«t 
allii que tingu6s relació amb la cultiira era molt mal vist, i molt especialment si es 
tractava d e  la catalana, Ramon Aramon, com hein anat vcicnt, no va perdre ni 
I'entusiasme, ni elc~iratge,ni la fe,nil'esperanca,disposat,iiopasa acceptarl'cvidencia 
de  tanta buidor circunistancial, sin6 al cc~ntrari, amb el desig de  manteiiir una 
continuitat utilitzant totscls mitjansal seu abast. 1 així,per exemple,el1946, va fundar 



amb I'ere Rohigas i Miquel Coll i Alentorn la Societat d'Estudis Histbrics, com a filial 
de l'liistitiit d'Estiidis Catalans, i el 1947 es f tu carrecde la dirccció de la revista Estrrriii; 
Roiridiiics dels quals ha estat un dels inillors concixedors, especialistes i divulgadors. 

Pel que fa al seu vessant de filbleg, Ramon Aramoii Iia estat un dels Iinmes que mts 
i millor s'han preocupat dela necessitatd'una gramitica correcta (no en va fou deixeble 
i col.laborador del mestrr Ponipeu Fabrai, i arnb el coratge que donen la suvirsa i la 
bona intenciír del seu propbsit, no 1ia vacil.lat mai a posar serilises reserves a l'estil 
utilitiat per alguns cscriptors que tio acabaven il'observar amb la iiccessiria precisió, 
justesa i accepció de les paraules, les normes establertes. Aqucstes opinioiis, Ramoii 
Aramon Iesva niaiiifestarenel treballquevaferel1957,anibel titol deNotr~sohrcn1,yiriis 
cnlc~sirit~ictirsrtr I'ncfrinlirifnlil litcrnri. A mts, va dirigirl'oficiiialexicogrifica de I'lnstitut 
d'Estudis Catalans; una oficina dedicada a l  diccionari de la institució esmentada, que 
encara n» esta acabat del tot o almmys encara 6s inedit. 

Tota aquesta prodigiosa i extensa activitat cultural i d'investigació ha valpiit a 
Kamon Aramon la presidencia hontiraria de la Unió Academica Internacinnal; el 
nomenament com a secretari honcirific de I'liistitut d'Estudis Catalans, del qual fou 
secretari efectiu per espai de quaranta anys en circomstancies molt difícils; el Premi 
d7Honor de les Lletres Catalanes, instituit per 0mnium Cultural, que li fou atorgat c1 
1983, com un any abans, el 1982, rebia la Crcu de Sant Jordi de la Generalitat. 1 el 20 de 
desembre de 1989, la Medalla d'Or. En I'acte de lli~irament d'aquest guardó, Iii van 
intervenir el president de I'Institut d'Estudis Catalans, Emili Giralt, i tambi. el repre- 
sentantdela UnióAcademicaInternacional,Aureli Rosaglia. Idesprésdela iiitervenció 
del guardonat, que sempre s'expressa en tnns de moderació i de modestia, clogut la 
sessiócl president Fujol. Perqueenell, la moderació ensl'ofereix quan parla d'ell, pero 
sesentcoratjósivalentquanestracta d'afrontarmomentsdifícils icluanestroba davant 
la seva feina.Ramon Aramon Serra, nascut el 1907, ha complert, iioncs, vuitanta-cinc 
anys, perb amb el cap clar i el cor net, i no renuncia ni renunciara a la continuació del 
seu treball; continuar.? estudiant. escrivint, investigant. "Ara -ha dit- cm sento mes 
lliure i en millors condicions peral treball, car he de confessar que, quan era secretari 
de I'lnstitut d'Estudis Catalans, em sentia una mica cohibit per la burocracia que 
m'envoltava. De feina, me'n queda molta per fer. Vull acabar les coses que tinc 
comencades, que són moltes, entre les quals una que considero prioritaria: un treball 
sobre els canconers, que és un dels temes de la meva predilecció." 

En uns temps com els actuals en que molta gent jova ja se sent cansada abans de 
comencar o es desdiu de la feina quan només 6s a mig cami, el cas de Ramon Aramon 
i Cerra, Medalla d'Or de la Generalitat, constitueix un exemple i ens ha de servir 
d'estúnul. 

-. 
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