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Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
28 de novembre de 2008, va aprovar per unani-
mitat el nomenament com a Doctor Honoris Causa 
per la Universitat d’Alacant del Sr. André Clas, a 
proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres

I perquè així conste, firme i segelle el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector 
de la Universitat, a Alacant tres de decembre de 
dos mil huit.

Vist i plau
Ignacio Jiménez Raneda

Nuria Fernández Pérez, secretària general de la 
Universitat d’Alacant,

certifica:

Que el Consell de Govern d’aquesta Universitat 
d’Alacant, reunit en sessió ordinària haguda el dia 
30 de juliol de 2009 va aprovar per unanimitat el 
nomenament com a Doctor Honoris Causa per la 
Universitat d’Alacant del Sr. Manuel Seco Reymundo, 
a proposta de la Facultat de Filosofia i Lletres.

I perquè així conste, firme i segelle el present 
certificat, amb el vist-i-plau del Magfc. Sr. Rector 
de la Universitat, a Alacant set de setembre de dos 
mil nou.
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El Consell de Govern i el Claustre de doctors, revestits dels ornaments que els siguen propis, es reuniran al 
pati de la Facultat de Dret, des d’on es formarà el seguici acadèmic.

A l’hora fixada, i mentre el cor interpreta el Canticorum jubilo, el seguici acadèmic entrarà al Paranimf i tots 
seuran d’acord amb el protocol establert. Els candidats al grau de doctor i els padrins respectius esperaran 
a l’avantsala fins que siguen cridats.

El cor interpreta el Veni, Creator Spiritus, que hom ha d’escoltar dret i amb el cap descobert.

El rector diu:
“Doctors i doctores, seieu i cobriu-vos. S’obri la sessió. La Sra. secretària general farà la lectura de l’acta 
de nomenament com a doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant a favor del senyor André Clas”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector diu:
“El Sr. degà de la Facultat de Filosofia i Lletres conduirà i acompanyarà els candidats al grau de doctor 
davant de tots els que estem ací reunits”.

El cor interpreta el Verbum caro factum est.

L’entrada es farà d’acord amb l’ordre següent: davant, els padrins i els candidats al grau de doctor, situats 
aquestos a la dreta, i a continuació, el degà.

El seguici saludarà la presidència amb una inclinació de cap i ocuparà a continuació els llocs prèviament 
disposats, mentre el degà torna al seu lloc.

El rector invita la padrina del doctorand André Clas a fer la presentació dels mèrits del candidat.
“Que la senyora Montserrat Planelles Iváñez faça la laudatio del candidat”.



La padrina pronuncia l’elogi del doctorand 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 al senyor André Clas 
el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el senyor André Clas siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor André Clas i a la seua padrina, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor André Clas”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 
el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.

“La vostra padrina us lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà el significat”.

La padrina mostra al candidat 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 fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

La padrina i el candidat s’abracen, mentre la padrina afegeix:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La Sra. secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

El doctorand 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”.

El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor André Clas”.



El rector diu:
“La Sra. secretària general farà la lectura de l’acta de nomenament com a doctor honoris causa per la 
Universitat d’Alacant a favor del senyor Manuel Seco Reymundo”. 

La secretària general llig l’acta.

El rector invita el padrí del doctorand Manuel Seco Reymundo a fer la presentació dels mèrits del candidat:
“Que el padrí Félix Rodríguez González faça la laudatio del candidat”.

El padrí pronuncia l’elogi del doctorand 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 al senyor Manuel 
Seco Reymundo el suprem grau de doctor honoris causa per la Universitat d’Alacant”. 

En acabar l’elogi, el rector pregunta al Claustre:
“Esteu d’acord que el senyor Manuel Seco Reymundo siga revestit amb els atributs doctorals honoris causa?”

El Claustre respon:
“Hi estem d’acord i així ho atorguem”.

A continuació, el rector, dirigint-se al senyor Manuel Seco Reymundo i al seu padrí, diu:
“Acosteu-vos”.

El rector diu:
“Ara procediré a la solemne col·lació del títol de doctor honoris causa al senyor Manuel Seco Reymundo”.

El rector diu al candidat:
“Per l’autoritat que ens atorguen les lleis del Regne i l’Estatut de la Universitat d’Alacant, us conferim 
el grau de doctor honoris causa. I, com a símbol de tan alt honor, us imposem aquest birret, com a 
corona dels vostres estudis i mèrits”.

“El vostre padrí us lliurarà els atributs d’aquest nomenament i distinció i us n’explicarà el significat”.



El padrí mostra al candidat 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 fortalesa que les vostres mans han de conservar, 
i també com a signe de la vostra altíssima dignitat”.

El padrí i el candidat s’abracen, mentre el padrí afegeix:
“Una abraçada per a indicar el nostre mutu afecte i la nostra fraternitat”.

A continuació li lliura el títol de doctor honoris causa.

El rector diu als assistents:
“La Sra. secretària general prendrà promesa de fidelitat al nou doctor”.

La secretària general diu:
“Prometeu observar i complir totes i cadascuna de les normes de la Universitat d’Alacant?”

El doctorand respon:
“Així ho promet i ho vull”.

Continua la secretària general dient:
“I, en primer lloc, sempre i onsevulla que us trobàreu, guardareu els drets, els privilegis i l’honor de la 
Universitat d’Alacant, i l’ajudareu i li prestareu concurs, suport i consell en els assumptes i els negocis 
universitaris, sempre que us siga requerit”.

El doctorand 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”.

El rector invita el nou doctor a pronunciar el seu discurs d’agraïment:
“Té la paraula el senyor Manuel Seco Reymundo”.

El cor interpreta la cantata número 147 de Bach Jesus bleibe meine Freunde.

En finalitzar la interpretació, el rector diu:
«Ara es lliuraran els premis extraordinaris. La Sra. secretària general en farà la lectura.»

Els receptors dels premis extraordinaris de doctorat, llicenciatura, arquitectura, enginyeria i diplomatura, pugen 
a l’estrada a recollir el certificat corresponent.

A continuació el Rector diu:
“Ara es lliurará la Medalla d’Or de la Universitat d’Alacant a títol póstum al Sr. José Ramón García Antón”.

La secretària general fa la lectura de l’acord corresponent.

Lliurament per part del rector de la Medalla d’Or.

Després del lliurament, el cor interpreta el Tollite hostias de C. Saint-Saëns

Discurs de benvinguda del rector.

En finalitzar el discurs, la secretària general diu:
“Tots drets”.

Seguidament, el cor interpreta el Gaudeamus Igitur.

El rector donarà per acabada la cerimònia dient:
“S’alça la sessió”.



La secretaria general diu:
“Demanen que continuen en els seus seients mentre la comitiva acadèmica efectua l’eixida”.

El cor interpreta el Cum decore per a l’eixida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anònim s. VIII

Verbum caro factum est

C. Geist

Jesus bleibet meine Freunde
Johann Sebastian Bach

Tollite hostias
C. Saint-Saëns

Gaudeamus igitur
G. F. Händel

Cum decore

Tielman Susato

Direcció del Cor

Francesc Valldecabres
Coral de la Universitat d’Alacant

Agraïments

Taller d’Imatge de la Fundació General de la UA
Coral de la Universitat d’Alacant
Francesc Valldecabres
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R 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.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur.
Venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parcetur.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.

Vivat et res publica,
et qui illam regit;
vivat nostra civitas.
Maecenatum charitas,
quae nos hic protegit.

Vivat nostra societas,
vivant studiosi,
crescat una veritas,
floreat fraternitas,
patriae prosperitas.

Vivant omnes virgines,
graciles, formosae;
vivant et mulieres
tenerae, amabiles,
bonae, laboriosae.

Pereat tristitia,
pereant osores,
pereat Diabolus,
quivis antiburschius,
atque irrissores.

Alma mater floreat,
quae nos educavit,
caros et comilitones.
Dissitas in regiones,
sparsos congregavit.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

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

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.

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

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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André Clas naix a Laning (França) el 1933. Des del 1957 viu a Mont-real. Es casat i té dos fills. 

És màster en Art i Lingüística per la Universitat de Mont-real (1960). Té el Class I Teaching Certificate del 

MacDonald College de Saint Anne de Bellevue (1962) i el Certificat en Mètodes Audiovisuals del CREDIF (1964). 

És doctor en Filosofia, Filologia Romànica, Anglesa i Germànica per la Universitat de Tübingen (1967). En la seua 

formació va rebre la influència de destacats mestres lingüistes, entre els quals podem esmentar Coseriu, Straka, 

Vinay, Gamillscheck, Wandruska, Rohr, Hans Marchand i Mohr.

Camps d’investigació i aportacions més rellevants

La carrera d’André Clas es distingeix per dos aspectes: la importància de les contribucions que ha fet a la 

recerca i una innegable projecció internacional. La seua activitat investigadora s’ha desenvolupat sempre en 

l’àmbit de la lingüística, la semàntica, la lexicologia, la lexicografia i la traducció. Amb la creació de TERMIUM 

el 1970, base de dades terminològica, i de TEXTUM el 1972, contribueix a respondre a les necessitats del 

mercat de la traducció al Canadà i a engegar un programa de formació en traducció en la Universitat de 

Mont-real, que serveix de model per a la resta d’universitats canadenques. El 1972, en col·laboració amb el 

CNRS (França), impulsa la creació de l’Observatoire du Français Moderne et Contemporain, empresa que el 

farà mereixedor del nomenament com a membre estranger del Trésor de la Langue Française i que impulsarà 

la publicació de 5 volums.

Durant 40 anys, del 1967 al 2007, dirigeix la revista Meta, una de les més prestigioses del món en els àmbits de 

la lingüística i la traducció durant aquest període. El 1984 crea i dirigeix el Groupe de Recherche en Sémantique, 

Lexicologie et Terminologie (GRESLET) fins al 2005. En el marc d’aquest grup, la contribució més important 



és la de l’elaboració del Dictionnaire canadien bilingue, en col·laboració amb Roda Roberts de la Universitat 

d’Ottawa i finançat pel Conseil de Recherche Scientifique du Canada.

André Clas, amb el seu dinamisme i capacitat de treball, és un difusor d’excepció del coneixement i de les 

noves aportacions a la lingüística. N’és una prova l’organització, des del 1989, de les jornades científiques de 

la xarxa Internacional de Lingüística, Terminologia i Traducció de l’AUPELF-UREF, com també de nombrosos col-

loquis i congressos internacionals en l’àmbit de la lingüística, la terminologia i la traducció. Entre el 1989 i el 

2000 és coordinador de la xarxa Lexicologie, Terminologie et Traduction (LTT), de l’Agence Universitaire de 

la Francophonie, Université des Réseaux d’Expression Française (AUPELF-UREF). El 1997 és cofundador de la 

xarxa d’estudis lingüístics del mediterrani, que va reunir el seu primer fòrum a Tunísia sota el títol «Trobades 

lingüístiques mediterrànies» al setembre del 1998.

Forma i dirigeix un grup d’investigadors africans amb la finalitat de confeccionar diccionaris monolingües i lèxics 

especialitzats de llengües africanes, en el marc de l’Agence de Coopération Culturelle, a través dels projectes 

DIMO i LEXIS. Impulsa igualment el desenvolupament de la lexicografia i la terminologia informatitzada de les 

llengües africanes. És professor convidat i investigador de nombroses universitats estrangeres: Universitat de París 

XIII, Universitat Saint-Joseph (Beirut, Líban), Universitat Catòlica de Xile, Universitat del Quebec a Trois-Rivières, 

Dolmetscher Institut (Universität des Saarlandes), entre altres. D’altra banda, la seua gran capacitat de treball 

unida al seu incansable afany de difondre el coneixement es manifesta en la direcció de més de 20 tesis 

doctorals i més de 15 memòries de llicenciatura.

Al llarg d’aquesta prolífica carrera ha publicat més de seixanta articles, més de setanta ressenyes i prop de 

cinquanta llibres, entre els quals destaca el Dictionnaire compact des sciences et des techniques français-allemand 

(1996), en col·laboració amb Anton Kucera i Jean Baudot.

La seua generositat i magnanimitat fan d’ell un veritable mestre, disponible en tot moment per a consagrar 



el seu temps als joves investigadors que formen part dels seus grups d’investigació i per a transmetre la seua 

saviesa, d’una manera sempre afable, amable, sòbria, exigent i carregada de profunda humanitat. 

En l’actualitat, als seus 76 anys, continua treballant, infatigable i diligent, en l’exhaustiva revisió del ja esmentat 

Dictionnaire bilingue canadien, obra lexicogràfica que serà sens dubte una referència obligada per a inves-

tigadors, lingüistes i traductors.

Graus honorífics

Membre de la Société Royale du Canada, elegit per l’Académie des Arts et des Lettres (2001) i cavaller 

de l’Ordre des Palmes Académiques de França (1996). Ha rebut la Medalla Joseph Zaarour concedida per la 

Universitat de Saint-Joseph de Beirut (2005), així com la medalla de bronze de la mateixa universitat (1999). 

És membre d’honor de la Korean Society Conference Interpretation (2003), del Colegio de Traductores de Perú 

(2002) i de la Société des Traducteurs du Québéc (1976). És Membre fundador –pionnier– de la Universitat 

de Mont-real (2004) i president honorífic de la xarxa d’investigació LTT de l’AUF (2003). En l’actualitat i des del 

1997 és professor emèrit de la Universitat de Mont-real.



Manuel Seco va nàixer a Madrid el 20 de setembre de 1928. És fill del gramàtic Rafael Seco, autor del Manual 

de gramática española (1930) que, per la seua modernitat va ser molt apreciat al seu moment, i després 

aconseguiria una notable difusió gràcies, precisament, a les successives edicions, del 1954 al 1988, revisades 

i actualitzades pel seu fill (encara un infant quan el gramàtic va morir el 1933). Va passar dos anys de la 

Guerra Civil a Southampton (Gran Bretanya), estada que li va permetre iniciar-se ja de ben menut en la 

llengua anglesa. És casat i té quatre fills.

Formació acadèmica i primers passos

Va estudiar Filosofia i Lletres (Filologia Romànica) a la Universitat de Madrid (avui Complutense), on va tenir 

com a mestres, entre altres, Dámaso Alonso i Rafael Lapesa, i on va obtenir la llicenciatura el 1952. Es va 

doctorar amb premi extraordinari el 1969. Abans, el 1960, havia guanyat per oposició una càtedra d’institut 

de Llengua i Literatura Espanyoles, càrrec que exercirà a Àvila, Guadalajara i Madrid fins al 1977.

Camps de recerca i aportacions més rellevants

La seua activitat com a investigador l’ha duta a terme sempre en l’àmbit de la llengua espanyola, en dues 

direccions sovint entrellaçades: el lèxic i la gramàtica.

Simultàniament a la seua tasca en l’ensenyament secundari va redactar la tesi doctoral, de la qual procedeix 

el seu llibre Arniches y el habla de Madrid (1970), guardonat amb el premi Rivadeneira per la Real Academia 

Española; i va elaborar i va publicar dues obres imprescindibles que han conegut, des de la seua primera 

edició, un gran èxit editorial: el Diccionario de dudas y dificultades de la lengua española (1961; 10ª ed. 



1998, reimpresa 14 vegades fins al 2009), el llibre de caràcter orientador i normatiu més difós i influent 

en el món hispànic i entre persones professionalment relacionades amb l’idioma espanyol; i la Gramática 

esencial del español. Introducción al estudio de la lengua (1972; 3a ed., 1995), que, en l’edició de butxaca 

(1994), s’ha reimprès nou vegades fins al 2008.

El 1962 va entrar a formar part del Seminari de Lexicografia de la Real Academia Española, en el qual 

s’elaborava, sota el guiatge de Rafael Lapesa, l’ambiciós projecte del Diccionario histórico de la lengua española 

(2 vol.+3 fascicles, 1960-1996). En aquest projecte va exercir successivament els càrrecs de redactor, redactor 

especial, redactor en cap, acadèmic redactor i finalment director. El 1979 va ser elegit membre de número 

d’aquesta acadèmia, i en va prendre possessió el 23 de novembre de l’any següent. El 1981 –després de 

la dimissió de Rafael Lapesa–, una vegada nomenat director del Seminari de Lexicografia i del Diccionario 

histórico, va donar a l’obra un nou impuls i va continuar impregnant-la dels seus profunds coneixements en 

aquesta matèria. Va abandonar el càrrec el 1993.

El 1999 va veure la llum, després d’un llarg procés d’elaboració de prop de 30 anys, l’obra més important 

de Manuel Seco, el Diccionario del español actual (en col·laboració amb Olimpia Andrés i Gabino Ramos), 

primer diccionari sincrònic, descriptiu i documentat de la llengua espanyola. És per això, i per l’abast de les 

seues novetats tècniques, una fita fonamental de la lexicografia espanyola. D’aquesta obra s’han publicat 4 

reimpressions del 1999 al 2008.

L’any 2004 es va publicar el Diccionario fraseológico documentado del español actual, elaborat pels mateixos 

responsables que l’anterior, del qual han aparegut 4 reimpressions, l’última el 2009. Aquesta obra constitueix 

el primer repertori extens de locucions i modismes espanyols vius en el nostre temps, dut a terme –com el 

seu predecessor– amb un mètode rigorós que parteix, per primera vegada, de textos reals explícits.



Altres elements destacats del seu currículum

Ha donat impartit conferències en universitats i centres culturals d’Espanya, França, Bèlgica, Luxemburg, Suïssa, 

Itàlia, Alemanya, Gran Bretanya, Suècia i Colòmbia, i és autor de més de 200 publicacions, la majoria sobre 

lexicografia espanyola i tècnica lexicogràfica. Mestre de lexicògrafs, les seues principals indagacions en aquest 

camp estan recollides en el volum Estudios de lexicografía española (1987; 2a ed., 2003), en certa manera 

emanació natural de la vida professional de l’autor. Des del 1999 és assessor de l’Institut de Lexicografia 

de la Real Academia Española.

Graus honorífics

És membre d’honor de l’Academia Colombiana de la Lengua i de l’Instituto Caro y Cuervo de Bogotà, 

investigador honorari de l’Instituto Boliviano de Lexicografia i soci d’honor de l’ Asociación de Profesores de 

Español. Ha sigut el primer president (actualment, president honorari) de l’Asociación Española de Estudios 

Lexicográfiocs. Va rebre el premi de Cultura 1999 (modalitat literatura) de la Comunitat de Madrid, pel 

Diccionario del español actual. Ha sigut distingit amb la Gran Creu de l’Ordre Civil d’Alfons X el Savi.


