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Solemne acte d’investidura
com a doctora honoris causa de la
Sra. Margo Glantz Shapiro

8 de novembre de 2017

U n i v e r s i t a t

d ’ A l a c a n t

CERTIFICAT DE NOMENAMENT

CERIMONIAL

El Consell de Govern i el Claustre de doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran a
l’entrada de la sala, des d’on es formarà el seguici acadèmic.
A l’hora fixada, i mentre s’interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà a la sala i tots seuran
d’acord amb el protocol establert.
S’interpreta el Veni, Creator Spiritus.
El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió”.
“La senyora secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctora honoris causa per
la Universitat d’Alacant a favor de la senyora Margo Glantz Shapiro”.
La secretària general llig l’acta.
El rector invita la padrina de la doctoranda a fer la presentació dels mèrits de la candidata.
“Que la Dra. Carmen Alemany Bay faça la laudatio de la candidata”.
La padrina pronuncia l’elogi de la doctoranda i conclou amb aquestes paraules:
“Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, digníssimes autoritats i claustrals,
sol·licite amb tota consideració i encaridament demane que s’atorgue i es conferisca a la senyora Margo
Glantz Shapiro el suprem grau de doctora honoris causa per la Universitat d’Alacant”.
En acabar la laudatio, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que Margo Glantz Shapiro siga investida com a doctora honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.
A continuació, el rector, dirigint-se a la senyora Margo Glantz i a la seua padrina, diu:
“Acosteu-vos”.
El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctora honoris causa a la senyora Margo Glantz
Shapiro”.
El rector diu a la candidata:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim el
grau de doctora honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem la medalla com a atribut
per la vostra incorporació al Claustre.”.
El rector imposa la medalla.
“Us imposem aquest birret com a corona dels vostres estudis i mèrits”.
El rector imposa el birret a la doctora honoris causa
“Ara us lliuraré els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicaré el significat”.
El rector mostra a la candidata el Llibre de la Ciència obert i diu:
“Heus ací el llibre que simbolitza els secrets de les ciències”.
A continuació li imposa l’anell mentre diu:
“A la mà us pose aquest anell d’or com a símbol de la vostra unió amb la ciència i amb aquesta
Universitat”.
Per últim li lliura els guants blancs, dient:
“Rebeu, finalment, els guants blancs, com a símbol de la puresa i la fortalesa que les vostres mans han
de conservar i, també, com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El rector diu:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.
El rector abraça la doctora honoris causa y torna al seu lloc a la mesa presidencial.
El rector diu als assistents:
“La senyora secretària general prendrà promesa de fidelitat a la nova doctora”.
La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”
La doctoranda respon:
“Així ho promet i ho vull”.
Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulga que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i hi prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis
universitaris, sempre que us siga requerit”.
La doctoranda respon:
“Així ho promet i ho vull”.
El rector diu:
“He rebut la vostra promesa. La Universitat d’Alacant n’és testimoni i en serà jutge si falteu al compromís”.
“Seieu”.
La doctora honoris causa i la seua padrina tornen als seus llocs.
El rector invita la nova doctora a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula la senyora Margo Glantz Shapiro”.
A continuació discurs del Sr. Rector Magnífic de la Universitat d’ Alacant, Manuel Palomar Sanz.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.
Seguidament, s’interpreta el Gaudeamus Igitur.
El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.
S’interpreta el Cum decore per a l’eixida.
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GAUDEAMUS IGITUR

Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.
Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.
Vivat Academia,
vivant profesores,
vivat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

VENI, CREATOR SPIRITUS

Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
inﬁrma nostri corporis
virtute ﬁrmans perpeti.
Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

CURRÍCULUM VITAE

Margo Glantz (Mèxic DF, 1930) és, sens dubte, una de les ﬁgures més destacades de la cultura mexicana actual.
Professora, escriptora, acadèmica i periodista és des de 1994 professora emèrita de la Facultat de Filosoﬁa i
Lletres de la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. Ha sigut també professora convidada en universitats tan
rellevants com les de Berkeley, Princeton, Harvard o Berlín.
Ha col·laborat en diversos periòdics i revistes (Excélsior, Unomásuno, La Jornada, El País…) i entre la seua
tasca cultural destaquen la direcció de Literatura en l’Institut Nacional de Belles Arts (1983) i l’assessoria
cultural en l’Ambaixada de Mèxic al Regne Unit (1986-1988).
La seua abundant obra crítica (que va de la literatura virregnal a la contemporània) ha sigut reunida
parcialment en tres dels volums de les seues Obras Completas, publicades per FCE (2006, 2010, 2013).
Entre la seua obra de creació, hi destaquen: Las genealogías (Martín Casillas, 1981), que va ser premi Magda
Donato en 1982 i ha sigut reeditada (i revisada) en 1985, 1997, 2005, 2010 i 2013; Síndrome de naufragios
(Joaquín Mortiz, 1984), premi Xavier Villaurrutia (1984); El rastro (2002), ﬁnalista del premi Herralde i premi
Sor Juana Inés de la Cruz (2003); o les més recents Yo también me acuerdo (2014), Simple perversión oral
(2015) i Por breve herida (2016).
Ha rebut les beques Rockefeller (1996) i Guggenheim (1998), és numerària de l’Acadèmia de la Llengua
(1996) i, entre els últims premis i reconeixements que ha rebut, cal assenyalar el premi FIL de Guadalajara
en Llengües Romàniques (2010), abans Juan Rulfo; la Medalla d’Or de Belles Arts (2010); el premi Clementina
Díaz y de Ovando (2013); el Premi Iberoamericà de Narrativa Manuel Rojas (2015) i la XVI Presea Cervantina
(col·loqui cervantí internacional, 2016).

