
XV Col.loqui de Gramàtica Generativa (Universitat de Barcelona, abril de 2005). —
El Col.loqui de Gramàtica Generativa (CGG) és una reunió científica internacional d’alt nivell
que se celebra anualment, des de 1991, en una universitat de la península Ibèrica. Sol inclou-
re una trentena de comunicacions inèdites, que se seleccionen mitjançant un comitè científic
creat per a l’ocasió, i tres ponències encarregades a prestigiosos lingüistes.

El CGG es va organitzar per primera vegada a la Universidad Autónoma de Madrid sota la
iniciativa d’un grup de professors i investigadors d’aquesta mateixa universitat i de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, la Universidad Complutense de Madrid i l’Euskal Herriko Uni-
bertsitatea, units per l’interès en la lingüística teòrica. Aquests investigadors van considerar que
aleshores ja hi havia les condicions adequades a la Península per iniciar una trobada científica
regular i internacional, en la qual es discutissin els avenços de la lingüística teòrica i, simultà-
niament, es reforcessin els contactes nacionals i internacionals entre centres d’investigació i de
formació del professorat. Les previsions s’han acomplert amb plena satisfacció en els col.loquis
anteriors: el 1991, el Col.loqui va tenir lloc a la Universidad Autónoma de Madrid; el 1992, a
l’Euskal Herriko Unibertsitatea; el 1993, a la Universidad Complutense de Madrid; el 1994, a la
Universitat Rovira i Virgili; el 1995, a la Universidade da Coruña; el 1996, a la Universitat de
València; el 1997, a la Universidad de Oviedo; el 1998, a la Universidade Nova de Lisboa; el
1999, a la Universitat Autònoma de Barcelona; el 2000, a la Universidad de Alcalá; el 2001, a
la Universidad de Zaragoza; el 2002, a la Universidade Nova de Lisboa; el 2003, a la Universi-
dad de Castilla-La Mancha; i el 2004, a la Universidade do Porto.

Fins ara, tots els Col.loquis han estat un punt de referència i de trobada d’investigadors de
reconegut prestigi i de procedències diverses (dels països europeus, dels Estats Units, del Ca-
nadà, de l’Amèrica llatina, del Nord d’Àfrica i del Japó, entre d’altres), la qual cosa prova l’alt
grau d’acceptació d’aquesta activitat tant en l’àmbit nacional com en l’internacional. El Col.lo-
qui és, en especial, un punt de trobada per als lingüistes de les universitats de la península Ibè-
rica (estudiants de llicenciatura i de doctorat, docents universitaris i investigadors), que tenen
com a tema d’enllaç el marc teòric en què treballen, la gramàtica generativa, al marge de la
base empírica que fan servir per a dur a terme recerques específiques.

La quinzena edició del Col.loqui, corresponent a l’any 2005, va tenir lloc a l’Aula Magna
de la Universitat de Barcelona durant els dies 4, 5 i 6 d’abril i va ser organitzada per un equip
d’investigadors del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona: Maria
Rosa Lloret —en qualitat de presidenta—, Joaquim Viaplana, Elisenda Campmany, Pere Gri-
malt, Laia Querol, Laia Rosàs i Clàudia Pons. El comitè científic era format per membres na-
cionals i internacionals de reconegut prestigi en l’àmbit de la lingüística teòrica: Josep Quer i
Joana Rosselló (Universitat Barcelona); Teresa Cabré, M. Lluïsa Hernanz, Joan Mascaró, Car-
me Picallo i Gemma Rigau (Universitat Autònoma de Barcelona); Jesús Jiménez (Universitat
de València); Ignacio Bosque (Universidad Complutense de Madrid); Olga Fernández Soria-
no i Luis Eguren (Universidad Autónoma de Madrid); Juan Uriagereka (University of Mary-
land / Euskal Herriko Unibertsitatea); Rikardo Etxepare (CNRS/LEHIA); João Costa (Uni-
versidade Nova de Lisboa); Marina Vigário (Universidade do Minho); Max W. Wheeler
(University of Sussex), i María Luisa Rivero (University of Ottawa).

El Col.loqui es va estructurar en tres sessions plenàries —amb nou presentacions de qua-
ranta minuts cadascuna—, en dues sessions de pòsters —amb nou aportacions cadascuna— i
va incloure la participació dels ponents següents: Max W. Wheeler (University of Sussex), per
a l’àrea de fonologia, Olga Fernández Soriano (Universidad Autónoma de Madrid), per a l’à-
rea de sintaxi, i Sergio Scalise (Università di Bologna), per a l’àrea de morfologia. En la
ponència «Cluster simplification: fusion or deletion?» («La reducció de grups consonàntics:
fusió o elisió?»), Max W. Wheeler va proposar una nova anàlisi de la simplificació de grups
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consonàntics finals en català i en altres llengües des del marc de la teoria de l’optimitat. En la
ponència «On certain light verbs in Spanish: The case of tener and llevar» («Sobre certs verbs
lleugers en espanyol: el cas de tener i llevar»), Olga Fernández Soriano va analitzar l’estruc-
tura argumental i les restriccions aspectuals de les construccions temporals formades amb els
verbs lleugers tener i llevar, de l’espanyol estàndard i de l’espanyol d’Amèrica, respectiva-
ment. En la ponència «Lexicalist morphology today» («La morfologia lexicalista avui dia»),
Sergio Scalise es va centrar en els darrers resultats de la hipòtesi lexicalista en el marc de la
morfologia.

Les sessions plenàries i les sessions de pòsters van permetre aplegar investigadors i pro-
fessors d’arreu del món —del Canadà, els Estats Units, Espanya, França, Holanda, Itàlia, el
Japó, Polònia, Portugal, el Regne Unit, entre d’altres— i discutir sobre els darrers progressos
en gramàtica generativa, tant en l’àmbit de sintaxi, com en el de la morfologia i la fonologia
(per a una exposició detallada del contingut de les comunicacions i dels pòsters, es pot con-
sultar la pàgina web oficial del Col.loqui: http://www.ub/edu/15cgg).

La bona organització del Col.loqui i, especialment, l’excel.lent qualitat de les ponències i
de les comunicacions van contribuir a l’èxit de l’esdeveniment i van assegurar-ne la continuï-
tat per als propers anys. Està previst que la setzena edició del Col.loqui tingui lloc a la Uni-
versidad Autónoma de Madrid durant el mes d’abril del 2006. [C. P.]

* * *

L’ús social del català (Puigcerdà, 14-15 de juliol de 2005). — Aquesta és la conclusió
principal que es pot extreure del curs “L’ús social del català. Avaluació i estratègies”, celebrat
a la Universitat d’Estiu de Puigcerdà el 2005, coordinat per Marta Rovira i Martínez. Aquest
curs, que va funcionar a la pràctica com un seminari, va repassar els punts forts i els punts fe-
bles de la situació del català pel que fa a la seva presència pública i a la promoció de l’ús in-
terpersonal.

D’entre els aspectes més positius hi ha, per exemple, la capacitat que ha tingut la societat
catalana per a integrar lingüísticament les persones nouvingudes i les iniciatives sorgides de la
societat civil que ho afavoreixen. En segon lloc, cal tenir molt clar que les polítiques públiques
(campanya de la Queta, en català al comerç, immersió lingüística, televisió en català, etc.) es
demostren efectives i han estat positives quan s’han aplicat amb voluntat d’incidir sobre la po-
blació. Que hi ha un consens molt ampli envers la normalització lingüística i la immersió a
l’escola, a tots els territoris dels Països Catalans.

D’entre els aspectes negatius, s’ha de posar en alerta el fet que el català és una llengua
molt desemparada jurídicament. En comparació amb altres estats plurilingües europeus, l’Es-
tat espanyol no ha desenvolupat una legislació que reguli i promogui l’ús de les llengües
(inclòs el català), excepte en el cas del castellà. La legislació autonòmica tampoc no està equi-
parada a les altres legislacions europees pel que fa a la garantia dels drets lingüístics dels ciu-
tadans en alguns aspectes (per exemple, l’etiquetatge). I a l’Estat francès aquest aspecte és di-
rectament un desastre.

Queden per analitzar a fons els aspectes relacionats amb els usos lingüístics interperso-
nals. D’una banda sabem que els catalanoparlants tendeixen a canviar de llengua davant d’un
interlocutor que suposadament no parla català. Però, d’altra banda, els castellanoparlants tam-
bé són cada cop més bilingües. Cal estudiar de quina manera es poden canviar les pautes que
impedeixen que en les converses sempre acabi predominant el castellà. Si es canvia aquesta
pauta, l’ús del català guanya d’entrada un 20%, que òbviament es pot ampliar amb un reforç
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