Investidura como Doctor “Honoris Causa” de Enric Valor
Alicante, 5 de noviembre de 1999
Amb la investidura d’Enric Valor i Vives com a doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant, la nostra
institució se suma al reconeixement que ja han realitzat altres entitats a la figura de l’eminent lingüista i
literat de castalla com la Universitat de València, la de les Illes Balears i la Jaume I de Castelló. La
d'Alacant, que a més pense té un valor sentimental i familiar per a Enric Valor, l’acull i li dóna la
benvinguda al seu si, com a membre del Col·legi de Doctors del qual també forma part un altre gran filòleg
valencià, Germà Colón Domènech.
Enric Valor, però, no és un membre més de la comunitat universitària. La seua figura i el seu nom van
units a la nostra llengua, en les seues vessants gramatical i literària. I és que en la personalitat d’Enric
Valor s’uneixen el filòleg que reflexiona sobre la llengua i l’escriptor que busca la seua bellesa.
El seu treball en favor de la dignificació del valencià és el de tota una vida dedicada, amb humiltat i
sense pretensions, a expressar l’amor per la llengua materna; un treball que ara es veu recompensat no
sense haver passat per moments amargs i haver patit tota classe d'oblits i menyspreu per aquells que no
tenen un mínim respecte per la identitat d’un poble. No obstant això, a banda dels reconeixements oficials,
Enric Valor pot tindre en el seu haver la satisfacció que dona saber l’estima i el gran afecte dels seus
conciutadans.
I es que la seua figura entranyable ens ha ensenyat, a la manera senzilla dels grans mestres, a millorar el
nostre llenguatge, a interpretar la gramàtica, a aclarir les dificultats del sistema lingüístic. Moltes
generacions han aprés en les seues obres i després han ensenyat als seus alumnes les explicacions dels
llibres d’Enric Valor o bé, amb la lectura de les seues rondalles, han fet les primeres passes en
l’aprenentatge de la llengua i del món literari.
Malauradament la salut d’Enric Valor no ha permés la seua presència en aquesta cerimònia, ni tan sols
que haja pogut estar en directe amb nosaltres per mitjà de les tècniques de videoconferència. La seua
família ací present i, en especial el seu fill enric que l’ha representat en tot moment, li transmetran l’orgull
de la nostra institució universitària perquè el seu pare forme part del nostre col·lectiu i l’estima i calor d'un
públic de tota condició reunit a la nostra universitat; una universitat oberta i que vol transmetre els ideals
autenticament universitaris, aquells que no estan escrits pero que tots coneixem. I estic ben segur que
amb eixos ideals Enric Valor es troba ben a gust perque parlen de llibertat, tolerància, respecte, dignitat i
defensa dels principis elementals que qualsevol intelectual, siga del segle que siga, defensaria. I es ben
cert que Enric Valor al llarg de la seua vida els ha defensat; inclús en les circunstàncies mes adverses,
donant exemple de rigor, honestitat i amor al seu poble.
Per totes aquestes raons li donem la nostra mes cordial benvinguda al claustre d'aquesta universitat
atorgant-li el més alt honor acadèmic que, ara per ara, podem.
Moltes gracies, Enric Valor, moltes gracies a tots.

