
resoldre de manera immediata —encara que fos provisional— els neologismes, i evitar així la
diversificació de formes adoptades pels diferents mitjans de comunicació.

L’últim punt del programa va ser un debat en el qual es va tractar el punt de vista dels es-
criptors i de tots els qui usen el llenguatge en activitats creatives sobre la seva relació amb
l’autoritat acadèmica. Es va incidir en els mitjans de comunicació, sobretot en la televisió, on,
a parer d’alguns participants, s’ha abandonat un model de llengua d’acord amb la normativa:
es prioritza la fama de certs personatges televisius per aconseguir més audiència, sense tenir
en compte la utilització correcta de la llengua —en qualsevol país europeu s’exigeix als pro-
fessionals dels mitjans de comunicació que dominin la seva llengua—; així, hi ha una sèrie de
programes pretesament d’humor que fan servir un model de llengua totalment castellanitzat,
com si el català no fos apte per a tots els registres.

Un mitjà de comunicació públic, com la televisió, hauria de contribuir a difondre un model
de llengua correcte i vàlid per a tot el domini lingüístic i apte per a totes les funcions socials.

En la sessió de cloenda, el coordinador científic de les Jornades, Isidor Marí, va llegir les
conclusions, de les quals es desprenen les següents necessitats: Continuar les visites anuals de
la SF als diversos indrets del territori lingüístic; conferir un caràcter periòdic a aquestes Jorna-
des per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística; consolidar i agilitar el sistema actual
de canalització de consultes lingüístiques entre els serveis d’assessorament, el TERMCAT i
l’Oficina de Consultes de l’IEC; mantenir i ampliar la cooperació entre els grups universitaris
de recerca i l’IEC; impulsar la incorporació del català a les tecnologies de la informació i la co-
municació; organitzar un sistema de seguiment de la qualitat lingüística en els usos públics més
rellevants; ampliar la cooperació dels professionals de la llengua amb la SF en l’adaptació de la
normativa a les noves necessitats, l’estandardització i l’especialització funcional, concretament
iniciar un fòrum sobre l’estandardització, que permeti a aquests professionals fer arribar obser-
vacions, propostes i suggeriments a la SF, i establir formes permanents de coordinació entre les
institucions polítiques de l’àrea lingüística catalana i l’IEC, amb la finalitat de garantir la difu-
sió pública en tot el territori d’un model estàndard comú.

Per acabar, Manuel Castellet, president de l’IEC, va felicitar la Secció Filològica i els or-
ganitzadors pels resultats obtinguts en aquestes Jornades. [F. R. T.]

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a l’Alguer (de l’1 al 4 de juny de 2000).
—En aquesta ocasió, les Jornades que la Secció Filològica celebra anualment fora de Barce-
lona han tingut lloc a l’Alguer. L’elecció de la Barceloneta sarda ha estat realment oportuna,
per l’especial i delicada situació que hi viu la llengua catalana i també pel fet que finalment
el català alguerès compta amb una llei regional i una altra d’estatal que preveuen la seva de-
fensa.

Les Jornades van iniciar-se oficialment amb la recepció dels participants per part del sín-
dic de l’Alguer, Tonino Baldino, a l’edifici històric de l’Ajuntament. Les sessions acadèmi-
ques es van desenvolupar a la Sala de Congressos de l’Hotel Catalunya i es van iniciar amb els
parlaments del síndic i del president de la Secció Filològica (SF), Joan A. Argenter. S’hi van
llegir vuit ponències. Enrico Chessa va parlar de «La situació sociolingüística a l’Alguer»;
Carles Sechi, de «La legislació lingüística regional i estatal»; Antoni Nughes, sobre «Llengua
i Església a l’Alguer»; Josep Vallverdú, sobre «La lectura dels infants a l’Alguer»; Giuseppe
Tavani, sobre «Alguerès i llengua estàndard: una relació indispensable i complexa»; Andreu
Bosch, de «L’ensenyament del català a l’Alguer i la qüestió del model de llengua»; Rafael Ca-
ria va tractar «De toponímia algueresa»; i Jordi Carbonell i Joan Armangué —presentada per
aquest últim—, sobre «El català a Sardenya». En conjunt, doncs, una panoràmica de la situa-
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ció i els problemes que afecten l’alguerès actual, en què potser va ser de doldre l’escassa as-
sistència de la societat civil algueresa als actes acadèmics. Una societat civil que, com a tot
arreu —i tal com va recordar el president de la SF en les seves paraules de cloenda—, serà la
que haurà de vetllar i exigir el compliment de la legislació vigent.

Les sessions acadèmiques es van veure complementades per una visita guiada a la ciutat i
per una excursió al nurag de la Palmavera i al Port del Comte, en una Alguer assolellada i en-
cara no envaïda per l’allau turística del ple de l’estiu. [A. B. i F.]

* * *

Josep Gulsoy, Doctor Honoris Causa per la Universitat de València (València, 24 de
febrer de 1999). —El 24 de febrer de 1999 va ser investit Doctor Honoris Causa per la Univ.
de València el professor Joseph Gulsoy, de la Univ. de Toronto El seu discurs d’investidura va
versar sobre l’obra del lexicògraf valencià Manuel Joaquim Sanelo. Nascut a Ordu (sector ar-
meni de Turquia), Gulsoy va cursar estudis superiors a Vancouver, Toronto i Chicago, on es
va doctorar sota la direcció de Coromines. És professor de la Univ. de Toronto des de 1955 (a
l’entretant adopta la nacionalitat canadenca), amb la condició de professor emèrit des de 1991,
amb la responsabilitat dels ensenyaments de lingüística portuguesa, castellana i catalana. És
molt valuosa la seva contribució al català, especialment en el terreny de la lingüística històri-
ca. Amb el pertret d’una sòlida formació en dialectologia, història de la llengua i lingüística
romànica, ha redactat amb el màxim rigor científic nombrosos articles del Diccionari eti-
mològic i complementari de la llengua catalana i de l’Onomasticon Cataloniae, de J. Coro-
mines; ha fet avançar els estudis de gramàtica històrica amb contribucions innovadores; ha
editat textos tan interessants com el diccionari de Sanelo i, entre altres aportacions de mèrit, ha
sintetitzat i valorat l’evolució dels estudis de lingüística catalana fins l’actualitat. Ha estat pre-
sident de la NACS, ha rebut el Premi Catalonia 1988 de l’IEC i el Premi Internacional Ramon
Llull 1989; és membre corresponent de la SF de l’IEC i Doctor Honoris Causa per la Univ. de
Barcelona. ER felicita cordialment Josep Gulsoy per la nova i alta distinció que ha rebut de
part de l’Alma Mater valenciana. [J. V.]

Josep Massot, Doctor Honoris Causa per la Universitat de les Illes Balears (Palma,
18 de juny de 1999). —El 18 de juny de 1999 va ser investit Doctor Honoris Causa per la
Univ. de les Illes Balears Josep Massot i Muntaner (Palma de Mallorca, 1941). La seva lliçó
magistral va tractar de les relacions del cançoner popular de Catalunya amb les Balears. Lli-
cenciat en filologia romànica per la Univ. de Barcelona (1963), va ingressar com a benedictí a
l’Abadia de Montserrat i féu estudis de teologia, filosofia i llengua i cultura alemanyes, am-
pliant estudis a l’estranger i treballant en les biblioteques de Lovaina i Munic. La seva múlti-
ple i incansable activitat en el camp de la cultura coneix diverses facetes, com la de fundador
i impulsor de revistes (Studia Monastica, Randa, Llengua i Literatura, Serra d’Or ), la d’edi-
tor puntual i rigorós de nombrosos llibres apareguts en col·leccions que ell mateix dirigeix, la
de dinamitzador de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), que
aglutina i estimula els estudiosos de la catalanística d’arreu del món, la de presidir i dinamit-
zar societats científiques com la Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de
l’IEC. La seva producció no pot ser més vària i frondosa. Són de consulta obligada, per la seva
solidesa i la novetat de les seves aportacions, els seus escrits sobre poesia popular i medieval
i sobre la història de l’Església catalana i, d’una manera especial, la vintena llarga de llibres
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