
EL RECTOR I EL CONSELL DE GOVERN DE LA UNIVERSITAT D’ALACANT

tenen l’honor de convidar-vos a l’acte de celebració de la festivitat de sant Tomàs d’Aquino,
el pròxim dia 28 de gener, a les 11.30 hores, al Paranimf, en el qual tindrà lloc la investidura 
com a doctor honoris causa dels Srs.

André Clas i Manuel Seco Reymundo
i també el lliurament de premis extraordinaris per la Universitat d'Alacant

Cal confirmar abans del 25 de gener l'assistència a l'acte.
Vestit per a acadèmics: la reserva es realitzarà dins del mateix termini. Els vestits estaran a la sala de juntes de Rectorat el dia de l’acte.
Us agrairem que comuniqueu si assistireu amb vestit propi. Confirmacions: Tel. 965 90 39 06 - Fax 965 90 96 68 - A/e: protocol@ua.es

S a n t  t o m à S  d ' a q u i n o



André Clas naix a Laning (França) el 1933. És doctor en Filosofia, Filologia Romànica, Anglesa i Germànica per la Universitat de Tübingen (1967). 
Durant 40 anys, des del 1967, dirigeix la revista META, que s’ha mantingut durant tot aquest temps entre les més prestigioses del món. El 1970 
crea TERMIUM, base de dades terminològica que respon a les necessitats del mercat de la traducció al Canadà. El 1972, en col·laboració amb 
el CNRS (França), posa en marxa l’Observatoire du Français Moderne et Contemporain, empresa que el farà mereixedor del nomenament com 
a membre estranger del Trésor de la Langue Française. Impulsa la creació de la base de dades TEXTUM, que conté al voltant de 300 milions 
de paraules. El 1990 naix sota la seua direcció el Groupe de Recherche en Sémantique, Lexicologie et Terminologie (GRESLET) en el marc de 
l’AUPEF-UREF. Aquesta fecunda activitat investigadora el fa mereixedor de nombroses distincions, com la de Chevalier des Palmes Académiques, 
membre de la Société Royale du Canada, membre honorífic de l’Ordre des Traducteurs et Interprètes du Québec o del Colegio de Traductores 
del Perú. Ha rebut la Medalla Joseph Zaarour de la Universitat Saint-Joseph de Beirut i és membre fundador de la Universitat de Mont-real. Ha 
publicat prop de cinquanta llibres, més de 60 articles i vora 70 ressenyes. En l’actualitat és professor emèrit de la Universitat de Mont-real i posa 
l’última pedra en el Dictionnaire bilingue canadien, projecte dut a terme en col·laboració amb la Universitat d’Ottawa i finançat pel Conseil de 
Recherche Scientifique du Canada.

Manuel Seco va nàixer a Madrid el 1928. És llicenciat i doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Madrid, avui Complutense. Amb el llibre 
Arniches y el habla de Madrid (1970) va ser guardonat amb el premi Rivadeneira per la Real Academia Española. Membre d’aquesta institució 
des del 1980, va col·laborar durant més de trenta anys en l’elaboració del Diccionario histórico de la lengua española, fundat per Julio Casares, i 
del qual va ser director del 1981 al 1993. És autor, entre altres obres, de dues fites fonamentals de la lexicografia espanyola: el Diccionario de 
dudas y dificultades (1961; 10a ed., 1998), el llibre de caràcter orientador i normatiu més difós i influent en el món hispànic, i el Diccionario del 
español actual, en col·laboració amb Olimpia Andrés i Gabino Ramos (1999), que constitueix el primer diccionari sincrònic, descriptiu i documentat 
de la llengua espanyola. Les seues principals reflexions en aquest camp estan recollides en el volum Estudios de lexicografía española (2ª ed., 2003).
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