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“Vinc del País Valencià des d'on he
recorregut tota la catalanitat”
La Xarxa Vives ret homenatge al filòleg castellonenc Germà Colón
en el seu XX aniversari
El catedràtic de la Universitat de Basilea rep la Medalla d'Honor de la
institució al Palau dels Reis de Mallorca, a Perpinyà
El president de la Xarxa reivindica la identitat catalana de Perpinyà

El Palau dels Reis de Mallorca, a
Perpinyà, va ser escenari de l'acte de
cloenda del curs de la Xarxa Vives,
amb la celebració del consell general
de la institució que aquest semestre
presideix Fabrice Lorente, rector de
la Universitat de Perpinyà Via
Domitia i que va reunir els rectors de
les 21 universitats que en formen
part.
Lorente, que va fer el seu discurs
íntegrament en català, va reivindicar el paper de la Xarxa com a vertebradora del
territori, “una realitat que aboca resultats i que lidera la recerca més important del sud
d'Europa”. El rector de la Universitat de Perpinyà va aprofitar per a destacar la
normalitat “de formar part de la Xarxa com un fet connatural a la nostra identitat
catalana” i que a més “és un nexe d'unió amb el sistema universitari francés”.
Una reivindicació que va ser recollida
de sorpresa per una regidora de
l'Ajuntament de Perpinyà, Annabelle
Brunet, que durant la seua
intervenció, en un acte posterior, no
es va poder estar d'intervindre en
català per felicitar el rector Lorente,
per les seues paraules reivindicant la
catalanitat de Perpinyà.
Per la seua banda, el rector de la
Universitat
d'Alacant,
Manuel
Palomar, que havia precedit en el càrrec Lorente, va voler destacar “el valor que té per
al conjunt d'universitats que formen la xarxa les presidències i el compromís amb el
projecte comú de dues universitats com són les de Perpinyà i Alacant”. Per a Palomar,

“els 20 anys de la Xarxa demostren no només la seua vitalitat, sinó també la seua utilitat
per a les universitats i els territoris, que formen un eix econòmic i investigador clau a
Europa”.
Homenatges
L'acte també va servir per a celebrar el vinté aniversari de la Xarxa, constituïda a
Morella el 1994. Quatre dels tretze rectors fundadors i representants de la resta
d'homenatjats, van rebre una reproducció de l'acta fundacional.
Això no obstant, el moment més emotiu es va viure amb el reconeixement al
castellonenc Germà Colón, catedràtic de filologia a la Universitat de Basilea i Doctor
Honoris Causa per les universitats de Castelló, València, Barcelona i Alacant.
Colón, de 86 anys i figura cabdal de la filologia romànica i lexicografia catalana, va
rebre la Medalla d'Honor de la institució de mans del president de la Xarxa i va
començar la seua intervenció dient: “Vinc del País Valencià, antic Regne de València i
des d'allà he recorregut tota la catalanitat”.
En declaracions a aquest diari, Colón, afeblit, però amb una gran determinació, va
explicar que “per a mi, estudiar el català sempre em va suposar un descans alhora que
un plaer”. El filòleg, que es va doctorar a Madrid l'any 1952 amb una tesi de
dialectologia sobre la parla del seu Castelló natal, va continuar la seua faena a Suïssa on
“bàsicament parlava alemany i francés, per això el català era un descans, encara que
aviat es va convertir en una passió, que esdevingué professió”.

