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El dialectòleg Joan Veny, investit honoris 

causa per la Universitat de les Illes Balears 

 

La Universitat de les Illes Balears (UIB) ha investit com a doctor honoris causa 

el lingüista i dialectòleg mallorquí Joan Veny Clar, en un acte solemne al 

campus universitari al qual ha assistit la presidenta del Govern, Francina 

Armengol. 

La presidenta Armengol ha estat rebuda pel rector de la UIB, Llorenç Huguet, 

i pels vicerectors de la UIB, amb els quals ha participat, juntament amb el 

claustre de professors, en la processó acadèmica d’inici. Posteriorment, el 

rector de la UIB ha obert l’acte. 

Un cop fetes la presentació i la lectura del nomenament de Veny com a doctor 

honoris causa de la UIB, el padrí del doctorand, Jaume Corbera, ha defensat 

els mèrits de Joan Veny. Tot seguit, Huguet ha investit Joan Veny com a 

doctor honoris causa. Aleshores, el doctor Veny ha ofert la seva primera lliçó 

magistral. 

El doctor Joan Veny Clar (Campos, Mallorca, 1932) és doctor en Filosofia i 

Lletres per la Universitat de Barcelona (UB) i catedràtic emèrit de Filologia 

Catalana de la UB. És membre numerari de la Secció Filològica de l’Institut 

d’Estudis Catalans, membre de l’Académie de Langues Dialectales, membre 

de l’Estudi General Lul·lià de Palma i membre d’honor de la Societé de 



Linguistique Romane. Ha estat director de la Secció de Llengua del Centre de 

Barcelona de l’Institut d’Estudis Andorrans; president del Consell Superior del 

TERMCAT; vocal, vicepresident i president de l’Associació Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes; i director, amb Antoni M. Badia Margarit, de 

la revista Estudis Romànics. 

El lingüista i dialectòleg va rebre la Medalla d’Honor 2013 de la Xarxa Vives, 

com a reconeixement de les 21 universitats membres de la institució, en l’acte 

de cloenda del curs acadèmic del mateix any. 

Veny estudià a la Universitat de Barcelona i a les de Lovaina i Poitiers, i es 

doctorà en Filologia Romànica. Ha fet recerca en el camp de la dialectologia, 

l’edició de textos i la història de la llengua, i ha dedicat una atenció especial 

a l’etimologia. Ha publicat nombrosos articles sobre lingüística catalana, 

especialment sobre dialectologia, geolingüística i etimologia. Ha pres part en 

nombrosos congressos i és autor de llibres com Estudis de geolingüística 

catalana, Els parlars catalans, Introducció a la dialectologia 

catalana, Dialectologia filològica, Llengua i entorn natural o Petit atles 

lingüístic del domini català. Director, amb Lídia Pons, de l’Atles lingüístic del 

domini català, és responsable de la part catalana de diversos programes 

internacionals de recerca en l’àmbit de la geolingüística. Ha estat president 

del Consell Supervisor del TERMCAT durant diversos anys (1990-1993 i 2002-

2014); és president de l’Atles Linguistique Roman (Grenoble) i de la Comissió 

de l’Estàndard Oral Lèxic, i codirector de la revista Estudis Romànics. Entre 

les distincions que ha rebut destaquen la Creu de Sant Jordi de la Generalitat 

de Catalunya (1997), el Premi de la Fundació Catalana per a la Recerca 

(2004), el doctorat honoris causa per la Universitat de València (2008), i el 

Premi d’Honor de les Lletres Catalanes (2015). 

 


