
tada per Eumo Editorial, ha estat elaborada conjuntament per Rosa Artigas, Joan Bellès i Ma-
ria Grau, qui constitueixen l’equip nuclear de la realització del projecte.

L’acte va ser presidit i presentat pel president de la Secció Filològica d’aquest insigne Ins-
titut, senyor Joan Martí Castell, i va comptar amb les intervencions del senyor Eusebi Coro-
mina, representant d’Eumo Editorial, de la senyora Rosa Artigas, coordinadora i coautora del
llibre, i del Secretari de Política Lingüística, senyor Antoni Mir, que va cloure l’acte.

En el decurs de l’acte, Joan Martí Castell va pronunciar la conferència “Noves metodolo-
gies per al coneixement de la llengua” en la qual va posar de manifest la necessitat de pro-
moure un canvi en l’ensenyament del català a favor de potenciar no tan sols el coneixement
gramatical de la llengua, sinó la riquesa lèxica i fraseològica de la seva expressió genuïna, així
com el desenvolupament dels recursos i les estratègies necessaris per a la construcció dels di-
ferents tipus de text que es produeixen en una societat desenvolupada com la nostra. En aquest
sentit, va concloure, el Tipotext fa una aportació decisiva a l’ensenyament de la llengua.

En segon lloc, Eusebi Coromina, després de fer esment dels 20 anys de la fundació de l’e-
ditorial Eumo per la Universitat de Vic, va celebrar la publicació d’aquesta tipologia textual
en la col.lecció «Llengua i text», de la qual és director, i en la qual fa quatre anys va ser publi-
cat el llibre Habilitats comunicatives. Una reflexió sobre els usos lingüístics, també fruit de la
mateixa investigació.

Rosa Artigas va glossar les principals característiques de la tipologia Tipotext, tot desta-
cant els aspectes metodològics que la converteixen en un constructe teòric rigorós i coherent
amb els principis en què es basa i amb les finalitats a assolir. El Tipotext és una tipologia tex-
tual, va destacar, que no solament proposa una manera de classificar els textos de no-ficció,
sinó que constitueix un marc teòric per a la comprensió i l’estudi dels textos d’aquesta mena.
Tot i que es tracta d’un producte lingüístic, el llibre conté nombrosos quadres, llistes i resums,
a part d’un glossari de termes i d’unes orientacions didàctiques, molt útils per a la preparació
de classes i indispensables per a l’elaboració de programes, programacions, plans docents, etc.

Finalment, Antoni Mir va destacar la contribució de la Secretaria de Política Lingüística
al procés d’actualització de l’ensenyament del català mitjançant la introducció de les noves
metodologies en l’ensenyament de la llengua, actuació iniciada per l’antiga Direcció General
de Política Lingüística dins del procés de normalització lingüística. Va destacar que amb la ti-
pologia Tipotext es fa una aportació als estudis pragmàtics del català que té repercussió en els
diferents àmbits de l’ensenyament de la llengua: d’adults, de secundària i universitaris, i que
facilitarà la tasca de professors, avaluadors, dinamitzadors i tècnics lingüistes en general. En
aquest sentit, va afegir que es tracta també d’una contribució a l’ús normalitzat de la llengua.
Per acabar, va manifestar el seu reconeixement als autors intel.lectuals de l’obra i a totes les
persones i institucions que han contribuït a fer possible la seva existència. [M. G.]

Presentació de l’obra de M. Zimmermann. — El proppassat dia 20 d’abril de 2004 va
tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans la presentació de l’obra de Michel Zimmer-
mann, Écrire et lire en Catalogne (IXe - XIIe siècle), en dos volums, editada per la Casa de Ve-
lázquez, Madrid (2003).

El seu autor és membre corresponent de l’IEC, així com de la institució editora, i profes-
sor emèrit de la Universitat de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. El director de la Casa de
Velázquez, Gérard Chastagneret, juntament amb l’historiador i paleògraf Anscari M. Mundó,
membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, feren la presentació de l’obra, mentre
que el seu autor, a més de glossar la personalitat cultural de la Catalunya comtal, explicà la gè-
nesi del seu treball, sorgit d’una tesi d’Estat, de les darreres d’aquest gènere a França, llegida
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a la Universitat de Toulouse–Le Mirail, el 1992, després d’un llarg període de recerca portada
a terme principalment entre el 1975 i el 1990, és a dir d’immersió en la documentació excep-
cional dels arxius catalans.

En cinc eixos principals, l’autor estudia el rol i la importància de l’escriptura en la socie-
tat catalana de l’època; la seva gènesi tècnica i lingüística, els seus nivells i modalitats; les bi-
blioteques i l’equipament cultural de la societat catalana de l’època; les etapes d’elaboració de
la seva cultura i, en darrer lloc, els seus usos i modalitats de transmissió. Magna construcció
intel.lectual de Zimmermann, l’obra presentada, rigorosa en l’anàlisi i el mètode científic i ex-
haustiva al seu moment en les fonts, constitueix un reconeixement de la personalitat cultural
de Catalunya. No dubtem que serà de consulta obligada a tot aquell que es vulgui iniciar en la
recerca històrica, en la història de la Catalunya d’època romànica o en els orígens de la seva
cultura. [M. P i P.]

* * *

El català a l’Alguer. — El dia 15 de juny de 2004 a la sala Prat de la Riba de l’ Institut d’Es-
tudis Catalans es va celebrar un acte sobre El català de l’Alguer. Encapçalava la mesa el presi-
dent de la Secció Filològica, Dr. Joan Martí, acompanyat del Dr. Joan Veny, membre de la ma-
teixa Secció, el Sr. Luca Scala, lingüista expert en la variant algueresa de la llengua, el Sr. Joan
Bellès, president del Cercle de Defensa i Difusió de la Llengua Catalana–Enllaç, d’aquí enda-
vant Enllaç, i el Sr. Pere Lluís Alvau, funcionari del municipi alguerès per als afers catalans.

L’ acte, que es feia, com ja s’ ha indicat, a la seu de la nostra màxima institució científica,
constituïa un reconeixement a la tasca de recobrament de la llengua, realitzada amb rigor cien-
tífic, impulsada per les institucions alguereses i catalanes, i duta a terme per Òmnium Cultural
de l’Alguer i l’associació Enllaç, que, des de la societat civil catalana, li dóna suport.

Des dels primers anys noranta, amb la constitució d’Òmnium Cultural de l’Alguer, fins al
dia d’avui, l’àmbit cultural de la Barceloneta de Sardenya ha estat objecte d’un renaixement
pel que fa a la promoció de l’ús de la llengua, l’alguerès, en aquella ciutat catalana. Òmnium
es va proposar impulsar, amb la participació de les associacions culturals alguereses que vol-
guessin adherir-s’hi, una nova línia d’acció normalitzadora de la llengua en diversos àmbits de
la societat i de col.laboració entre Catalunya i l’Alguer.

Fruit d’ aquesta col.laboració van nèixer: el Centre de Recursos Pedagògics Maria Mon-
tessori, amb l’objectiu d’ atendre l’ensenyament de la llengua a les escoles i als instituts, el
Servei de Normalització Lingüística per a la correcció i adaptació de textos, l’Escola d’Estiu
per a la formació de professors, el Projecte Palomba de classes de català de l’Alguer als cen-
tres educatius públics i privats i la Costura, escola que, inaugurada aquest curs és un projecte
que acollirà infants de 3 i 4 anys i tindrà per primera llengua d’educació l’alguerès.

La llista d’actuacions, per part d’Òmnium, a favor de la llengua pròpia dels algueresos se-
ria llarga, i no és aquest l’espai més adient per a fer la divulgació de l’obra, veritablement va-
luosa per la quantitat i per la qualitat, que aquesta associació algueresa ha desenvolupat al llarg
de tretze anys.

Si en fem un inventari, parcial tanmateix, és perquè cadascuna de les actuacions esmenta-
des presenta de manera significativa una relació directa amb la normalització de l’idioma en
aquell indret i amb la normativització de la variant catalana que s’hi parla. Aquestes actua-
cions han estat espais de recerca de les estructures lingüístiques i un banc de proves a l’hora
de determinar la validesa actual de cada estructura, també un espai de reflexió conjunta per a
crear una proposició del subestàndard de l’alguerès escrit.
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