
 
 
PROPOSTA QUE ELEVA EL RECTOR AL CONSELL DE GOVERN PER A LA 
CONCESSIÓ DEL LLORER D’OR 
 
 
I. PROPOSTA  

 

La Universitat d’Alacant concedirà el Llorer d’Or a persones o institucions d’excel·lent 

prestigi nacional o internacional en el camp de les ciències, de les lletres, de la 

investigació científica, de la docència, de la creació artística, de l’esport i de la 

solidaritat. 

 

D’acord amb el que disposa el REGLAMENT DE SÍMBOLS, DISTINCIONS 

HONORÍFIQUES I PRECEDÈNCIES DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT, el rector 

proposa la concessió del Llorer d’Or a Miguel Hernández. 

 

 

II. EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Miguel Hernández, nascut a Oriola el 30 d’octubre de 1910, és un dels grans poetes de 

la història de la literatura espanyola, figura clau de la Generació del 27. A la gran obra 

que avala aquesta posició, hem d’afegir el valor de la seua biografia, mort als 32 anys, 

després de patir presó i malaltia després de la Guerra Civil, en la qual va participar 

activament en el camp de batalla. La fusió de la vida i obra de Miguel Hernández, com 

també la seua repercurssió en la història futura, tant en l’àmbit acadèmic com en el 

literari, li donen una categoria de mite social i literari.  

 

La proposta de concessió d’aquest guardó per part de la nostra Universitat constitueix 

una fita en la història de la nostra institució i repercuteix recíprocament en el nivell que 

per a una universitat com la nostra representa distingir a una de les figures més 

representatives del nostre entorn. 

 

Després de la celebració el 2017 dels 75 anys de la seua mort, amb un congrés 

internacional organitzat per la UA, amb l’Institut de Cultura Juan Gil-Albert i la 

Universitat Miguel Hernández, volem culminar aquest reconeixement a la seua figura 



amb aquesta condecoració. En la UA comptem amb diversos especialistes a nivell 

internacional, a més de doctors Honoris Causa que han tingut a Miguel Hernández 

com a punt de referència, com és el cas de Mario Benedetti, Alonso Zamora Vicente o 

Raúl Zurita. D’igual manera, des de la nostra Universitat continua desenvolupant-se 

diversos treballs acadèmics (monografies, articles en revistes especialitzades, treballs 

final de grau i de màster, tesis doctorals, publicacions i premis derivats de la 

investigació, entre altres) que donen compte de la vigència de Miguel Hernández en la 

nostra institució. La concessió del Llorer d’Or en aquest moment dóna suport a una 

tradició investigadora sobre la seua obra i enalteix la significació de la seua figura per a 

la institució. 

 

Per aquestes raons proposem la concessió del Llorer d’Or a Miguel Hernández. 


