
La Secció Filològica, que dugué a terme la seva sessió de treball intern durant la segona
part de la tarda, s’acomiadà de Perpinyà amb una valoració clarament positiva d’aquest nou ti-
pus de reunions ordinàries descentralitzades, que han de permetre una comunicació molt més
viva i efectiva amb el conjunt dels territoris de la nostra llengua. [I. M.]

Visita de la Secció Filològica a Pont de Suert (14 de maig de 2004). — Amb motiu de
la reunió de la SF al Pont de Suert, els seus membres, després de la sessió ordinària del ple,
van tenir una trobada amb l’alcalde de la població, el vicepresident primer del Consell Co-
marcal de l’Alta Ribagorça i el director del Departament de Filologia Catalana de la Universi-
tat de Lleida. En el curs de la reunió Joan Martí Castell, president de la SF, va parlar de les fun-
cions de la Secció, la investigadora i la normativa, aquesta amb una clara voluntat integradora
de manera que els catalanoparlants se sentin representats en un model participatiu; va agrair la
col.laboració dels diversos ponents en les sessions científiques de la tarda.

Xavier Macià, director del Departament de Filologia Catalana i Comuniació de la Uni-
versitat de Lleida, nadiu de Ribagorça, va agrair la visita de la Secció i va advocar per una con-
tinuïtat de les accions conjuntes de la SF i la Universitat de Lleida, encetades al Pont de Suert
gràcies al sol.lícit paper d’enllaç realitzat per Ramon Sistac.

Joan Puig i Cobeta, vicepresident del Consell Comarcal, barceloní establert al Pont de
Suert des da fa catorze anys, va aplaudir la valoració que fa la SF dels trets específics de la
zona i va expressar la voluntat de col.laboració amb la SF.

L’alcalde, Albert Alins, va expressar la seva satisfacció de veure convertit el Pont de Suert
en centre de reunió d’il.lustres estudiosos de la llengua; va remarcar que aquesta població ha-
via passat en poc temps de 300 a 3.000 habitants, que en general havien estat objecte d’inte-
gració.

En la sessió oberta al públic, X. Macià va parlar de literatura catalana a la Ribagorça; Jor-
di Suïls, de la Universitat de Lleida, va il.lustrar l’auditori sobre la Ribagorça com a cruïlla lin-
güística del món pirinenc; José Antonio Saura Rami, de la Universitat de Saragossa, va dis-
sertar, en benasquès, sobre aquesta varietat híbrida de català i aragonès; finalment, Carles Barrull
i R. Sistac van presentar les activitats del Centre d’Estudis Ribagorçans i de la Institució Cul-
tural de la Franja. Un animat col.loqui va cloure aquesta jornada fructuosa de presa de contac-
te amb les institucions ribagorçanes i d’enriquiment científic sobre els parlars pirinencs po-
nentins. [J.V.]

Jornades de la Secció Filològica a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
(Universitat d’Alacant, 15 i 16 d’octubre de 2004). — En ocasió de la signatura del conve-
ni entre l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que
tingué lloc a la Universitat d’Alacant el passat 15 d’octubre de 2004, acte al qual assistí una
nodrida representació de la Secció Filològica, fou aprofitada aquesta circumstància per orga-
nitzar-hi una de les habituals jornades científiques que es desenvolupen fora de la seu de l’IEC
a Barcelona.

La signatura del conveni de col.laboració entre l’IEC i l’IIFV tingué lloc, com hem
avançat, el dia 15 al migdia, en una sala plena de membres dels dos instituts. Per part de l’IEC
signà el protocol, el seu president, doctor Josep Laporte; i per part de l’IIFV, els representants
de les tres universitats valencianes concernides: el rector de la Universitat d’Alacant, doctor
Miguel Luis Creceda, el rector de la Universitat de València, doctor Francesc Tomàs i la vice-
rectora de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, doctora Margarita Porcar, en nom del
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seu rector, Francisco Toledo, que s’havia excusat. Tots ells destacaren la importància d’aquest
esdeveniment i a més, tingueren un record pels primers directors de l’IIFV, Manuel Sanchis
Guarner i Joan Fuster. El doctor Laporte advertí que el català no podrà suportar les dissensions
interiors si vol sobreviure; no podrà suportar la manca d’unitat i de coordinació d’acció cons-
tructiva. Els assistents a l’acte rubricaren amb una calorosa ovació aquesta protocol.lització.

A la tarda s’iniciaren les sessions acadèmiques de les jornades amb unes paraules inicials
de Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica, i de Joan Ponsoda, director de
l’IIFV. Martí féu una referència a l’acte del matí, ple de contingut, i destacà que el conveni,
que sens dubte afavorirà la més estreta col.laboració en tasques de recerca, s’havia preparat des
de feia temps. Ponsoda, després d’excusar els qui no havien pogut assistir a l’acte per raons fa-
miliars, subratllà que aquestes jornades tenien lloc en una conjuntura molt oportuna i criticà
aquells que defensaven un model de llengua cada vegada més convergent amb el castellà.

La primera comunicació anà a càrrec de Josep Martines Peres, del Departament de Filo-
logia Catalana de la Universitat d’Alacant, i tractava de La llengua activa i els usos sintàctics
contemporanis: l’expressió de la intensitat. Martines subratllà l’interès de frases antigues com
ara “Al pus breu que poré”, “lo pus largament que pusc” o “lo molt que jo he parlat” que han
subsistit fins avui i que a vegades són condemnades sense fonament. A continuació, Vicent
Salvador, de la Universitat Jaume I, parlà de Contribució de Josep Lozano als models valen-
cians de llengua literària, en la qual destacà l’interès de l’obra d’aquest novel.lista en l’àmbit
estilístic i lingüístic. Després, Gemma Rigau, presidenta de la Comissió de Gramàtica de la
SF, i Manuel Pérez Saldanya, director de l’Oficina de Gramàtica també de la SF, presentaren
una comunicació sobre Variació gramatical i prescripció, en la qual a partir de dos exemples
concrets, el polimorfisme en els verbs incoatius (del tipus servixc-servisc-servesc) i la concor-
dança en nombre en les construccions existencials (en casos com hi ha o hi han molts edificis,
ve o vénen pluges, etc.), els autors s’obren a diverses possibilitats per no trencar l’equilibri que
hi ha d’haver entre la variació gramatical i les exigències normatives de la llengua. Aquesta
primers sessió es clogué amb un viu col.loqui en què es manifestaren opinions favorables i
també discrepants, però, el reconeixement als comunicants fou amplament compartit.

L’endemà al matí, després que la Secció Filològica celebrés la seva reunió ordinària a por-
ta tancada, es reprengué la segona sessió d’aquestes jornades sobre Els models de llengua al
País Valencià. Josep M. Baldaquí, de la Universitat d’Alacant presentà el tema El model de
llengua dels escolars: aspectes fonètics, que forma part d’un estudi que es publicarà aviat so-
bre l’aprenentatge dels escolars d’Alacant. Baldaquí demostra que els escolars catalanopar-
lants que no fan gens d’aprenentatge en valencià no sols redueixen el seu domini de variants
normatives tradicionals, sinó que tampoc no compensen aquesta reducció amb variants nor-
matives no tradicionals; en canvi, els catalanoparlants que fan l’aprenentatge bilingüe no sols
conserven una quantitat molt alta de variants normatives tradicionals sinó que incorporen a
l’escola les variants normatives no tradicionals. Després, Brauli Montoya, professor de la Uni-
versitat d’Alacant i membre de la SF, féu una exposició sobre El patrimoni lingüístic del Vi-
nalopó i l’estàndard valencià, on explicà que aquest parlar es caracteritza per uns trets (el pas-
sat perifràstic, l’elisió de les -r finals, l’harmonia vocàlica) que comparteix amb altres parlars
del domini lingüístic, però que el pes institucional de l’estàndard valencià està esborrant
aquestes característiques. Finalment, Joan Rafael Ramos, de la Universitat de València, tractà
un dels temes més polèmics: Les alternances acusatiu/datiu: perspectiva normativa i dialec-
tal. A partir de l’anàlisi dels verbs agentius i els psicològics i similars, arriba a aquestes con-
clusions: el pas del datiu a l’acusatiu en els verbs agentius només es dóna al Principat; quant
als verbs psicològics el canvi de complement indirecte a complement directe és general. Obert
el col.loqui, de seguida es va poder comprovar que la contribució de Ramos donava peu a la
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polèmica i s’apuntà si les oscil.lacions entre li o el/la no eren degudes bàsicament a la influèn-
cia del castellà.

Com que el temps era escàs, el debat no pogué allargar-se. La cloenda anà a càrrec de Joan
Martí, amb unes paraules de satisfacció per la signatura del conveni i unes altres d’agraïment
als organitzadors, i de Joan Ponsoda, que també expressà la seva satisfacció en nom de l’Ins-
titut Universitari de Filologia Valenciana. [F. V.]

I Jornada Filològica organitzada per l’associació “Amics del professor Antoni M.
Badia i Margarit”. — Un grup de deixebles d’Antoni M. Badia i Margarit, empesos pel de-
sig de reconèixer públicament la trajectòria científica, la dedicació docent, el compromís cívic
i la categoria humana del qui fou el seu mestre, han format l’associació “Amics del professor
Antoni M. Badia i Margarit”, inscrita amb el número 27.655 a la Secció 1a del Registre d’As-
sociacions de Barcelona. Els seus estatuts han estat aprovats per la Generalitat de Catalunya i
se n’ha fixat la domiciliació a la seu central de l’Institut d’Estudis Catalans (carrer del Carme,
47, 08001 Barcelona). Actualment, formen part de la junta de l’associació: Maria Teresa Ca-
bré Castellví, Joan Martí i Castell, Carles Miralles, Ramon Torrent i Joan Veny. L’associació
“Amics del professor Antoni M. Badia i Margarit” té com a objectius promoure l’estudi de la
llengua catalana —incloent-hi l’encàrrec de treballs d’investigació— i donar suport a les acti-
vitats dutes a terme per Badia i Margarit en l’àmbit de la recerca i la promoció de l’ús de la
llengua catalana. N’és una bona plasmació la I Jornada Filològica organitzada per l’associació
com a primera de les seves activitats.

Dijous 11 de març de 2004, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, l’as-
sociació va celebrar la seva I Jornada Filològica, sota el títol “Els mètodes en dialectologia:
continuïtat o alternativa?”. Va obrir l’acte, a dos quarts de 10 del matí, Josep Laporte, presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans, que va demanar un minut de silenci per les víctimes de
l’atemptat de Madrid, del qual tot just es començava a tenir notícia. Tot seguit va intervenir
Maria Teresa Cabré, professora de la Universitat Pompeu Fabra, membre de la Secció Filolò-
gica i presidenta de l’associació, la qual va tenir paraules laudatòries per al mestre i va aprofi-
tar l’ocasió per a defensar la necessitat que la universitat proporcioni als futurs filòlegs una
formació de base en matèries com la geolingüística o la lingüística històrica, que corren el risc
de veure’s arraconades dels programes d’estudi per assignatures de tipus professionalitzador,
més atractives per a un bon nombre d’estudiants.

A Joan Martí i Castell, professor de la Universitat Rovira i Virgili i president de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, li va correspondre presentar l’homenatjat, el
qual va pronunciar la primera conferència de la jornada, amb el títol de “Dialectologia si-
nuosa”. En aquesta conferència, Badia i Margarit va resseguir la relació que havia mantingut,
al llarg del seu periple vital, amb la dialectologia i la geolingüística, disciplines a les quals ha
dedicat passions i esforços, compartits amb la gramàtica històrica, la sociolingüística, la lin-
güística estructural i l’onomàstica. Un dels punts centrals de la conferència va ser el recor-
datori de la gestació de l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), del qual Badia i Mar-
garit va ser impulsor, abans de passar el relleu a Joan Veny, que ha assegurat la continuïtat
del projecte durant mig segle i ha fet possible l’èxit final de l’empresa —dos volums car-
togràfics han vist la llum de 2001 ençà, i la feina segueix a bon ritme. Però la conferència
inaugural no va mirar només cap al passat, recordant la tasca feta, sinó que es va projectar en
el futur, ja que Badia i Margarit va exposar la recerca que té en curs sobre la diferenciació
dialectal de la E tancada llatinovulgar. Va defensar que fa mil anys ja s’havia produït la bi-
furcació entre els territoris occidentals, que mantenien el timbre tancat de la e, i els territoris
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