El Govern de les Illes Balears presenta el seu condol per
la mort de Miquel Duran i Pastor
El Govern de les Illes Balears vol expressar el seu condol a la família, a la
comunitat universitària i a la política per la pèrdua de Miquel Duran i
Pastor, guardonat amb el Premi Ramon Llull de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears l’any 2009.
El Govern vol reconèixer una vegada més els seus mèrits en el camp de la
investigació històrica contemporània a les Illes Balears i molt especialment
el seu destacat paper com a un dels principals promotors de la Universitat
de les Illes Balears. Igualment, per la seva dedicació constant a la vida
cultural de la nostra comunitat i per les conviccions democràtiques que han
avalat la seva trajectòria pública.
Miquel Duran ha estat guardonat en nombroses ocasions i el seu treball
acadèmic i la seva contribució cultural, històrica i lingüística han estat
reconeguts àmpliament en l’àmbit administratiu, acadèmic i social.
Quant a la seva trajectòria política, com a lliberal independent, començà la
seva carrera en la transició cap a la democràcia quan obtingué un escó al
Congrés de Diputats per a les Corts Constituents (1977) en la coalició
d’UCD. Hi tornà durant la I Legislatura (1979). A la UCD exercí de secretari
general de les Illes i després com a president de Mallorca. Amb els
parlamentaris illencs ocupà la Diputació Provincial el 1977 i va ser elegit
secretari primer de l’Assemblea de Parlamentaris. Una vegada obtingut el
règim preautonòmic (1978), desenvolupà la tasca de conseller d’Interior.
Aquells que han tingut l’honor de conèixer-lo destaquen la seva trajectòria
com a professional de l’ensenyament universitari i investigador, la seva
sòlida formació, riquesa cultural i fina ironia, plena d’anècdotes adquirides
al llarg de la seva vida. Amant de l’òpera i de la música, va fomentar
sempre l’educació.

