
un candidat idoni per al perfil de la plaça acordat per la Secció Filològica; és, però, a més,

com es pot deduir de les seves publicacions i de la seva activitat de recerca, un professio-

nal molt preparat i amb molt de criteri per a intervenir en aspectes tan importants en la

tasca de la Secció Filològica com la gramàtica i l’onomàstica.

El professor Josep Martines ha col.laborat en diverses activitats relacionades amb

l’Institut d’Estudis Catalans. El febrer de 2003 fou convidat a presentar davant els mem-

bres de la Secció Filològica el projecte de la Guia d’usos lingüístics (volum ii, lèxic) pro-

mogut per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; aleshores els membres de la

Secció tingueren ocasió no solament de conèixer l’extraordinària qualitat de l’obra duta a

terme pel professor Martines, sinó també de la seva notable capacitat comunicativa. Ha

participat, d’altra banda, a les Jornades de la Secció Filològica a Alacant (1998 i 2004),

amb sengles ponències invitades, que he esmentat en l’apartat dedicat a les publicacions;

també fou invitat a participar en la reunió de l’IEC amb diversos representants de la so-

cietat valenciana, que se celebrà a València l’any 2003. La disponibilitat a col.laborar

amb les tasques de l’IEC i la lleialtat envers aquesta institució han estat fins ara molt

grans i cal pensar que ho seran encara més si n’esdevé membre.

Text llegit pel senyor Joaquim Rafel i Fontanals en el Ple del dia 4 d’abril de 2005

M. Josep Cuenca Ordinyana

a senyora M. Josep Cuenca Ordinyana

és professora titular de filologia catalana de la Universitat de València. El 1990 es va doc-

torar en filologia catalana a la mateixa Universitat. La seva tesi Les oracions adversati-

ves, dirigida pel doctor Joan Solà, va rebre el premi extraordinari de doctorat i també el

Premi Pompeu Fabra de l’Institut d’Estudis Catalans de l’any 1991. Es va publicar a l’A-

badia de Montserrat el mateix any 1991.

Pertany a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana des del 1999.
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És la investigadora principal del Grup de Recerca LINK (lingüística cognitiva

contrastiva), reconegut per la Generalitat Valenciana com a grup de qualitat. També és

actualment vicerectora de recerca de la Universitat de València.

Les publicacions de M. Josep Cuenca són moltes i molt apreciades pels universita-

ris i els llicenciats. La seva capacitat de catalitzar els trets més importants de les noves te-

ories lingüístiques i donar-los a conèixer amb un nivell de rigor i precisió indiscutibles és

ben coneguda de tots els qui fem lingüística. El seu llibre sobre lingüística cognitiva, es-

crit amb Joseph Hilferty, de la Universitat de Barcelona, s’ha convertit en un clàssic per

endinsar-se en aquesta perspectiva teòrica de la lingüística actual.

Ha analitzat amb profunditat molts temes de gramàtica, tant oracional com tex-

tual (com per exemple, l’oració composta: la coordinació i la subordinació, les oracions

adversatives, els mecanismes referencials, els connectors textuals, els nexes conjuntius, els

mecanismes lingüístics de l’argumentació, les interjeccions, les preguntes confirmatòries,

els marcadors de reformulació i exemplificació, els connectors parentètics, els pronoms

fòrics, els verbs de percepció gramaticalitzats, etc.).

Ha publicat també diversos llibres i molts articles sobre lingüística aplicada a l’en-

senyament de llengües, en els quals orienta sobre quines teories hi ha per ensenyar la llen-

gua. Ha esdevingut en aquest tema un referent per als ensenyants de la llengua catalana,

com ho mostren les nombroses conferències i invitacions a cursos de formació de profes-

sors d’ensenyament secundari.

I podríem allargar-nos molt presentant el seu curriculum vitae, però si presen-

tem la candidatura de M. Josep Cuenca a la Secció Filològica és perquè, a més de la seva

qualitat investigadora i docent, i de la seva productivitat científica demostrada en les

publicacions i activitats en què ha participat, M. Josep Cuenca presenta en la nostra

opinió sis característiques que la fan especialment idònia per participar en els treballs

de gramàtica actualment vigents a la Secció Filològica i en el conjunt d’activitats de la

Secció.

La primera: la seva sòlida formació teòrica al costat de la seva autonomia cientí-

fica; o dit d’altra manera, el seu sentit comú davant les teories lingüístiques.

La segona: el seu sentit pràctic, que s’ha traduït en el fet de saber afrontar amb se-

riositat i rigor els aspectes aplicats de la llengua. L’exemple més rellevant, encara que no

l’únic, és la tria i aplicació dels models lingüístics a l’ensenyament, aplicació que, com

hem dit abans, l’ha fet esdevenir un punt de referència en la formació de mestres i dels

professors de filologia catalana.

La tercera: la seva amplitud gramatical quant als temes que ha abordat, amplitud

que ja ha estat esmentada més amunt.
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La quarta: la seva gran capacitat de treball, demostrada en totes les tasques que li

han estat encomanades. És especialment important la seva dedicació a la direcció del Ser-

vei de Normalització Lingüística de la Universitat de València entre 1990 i 1993.

La cinquena: l’aptitud que ha mostrat en el treball en equip, amb la participació

activa en diverses xarxes universitàries i amb la coautoria de publicacions.

La sisena: la fidelitat a la unitat de la llengua catalana i el reconeixement de l’Ins-

titut d’Estudis Catalans per damunt de totes les vicissituds que han sorgit darrerament.

Text llegit pel senyor Isidor Marí i Mayans en el Ple del dia 4 d’abril de 2005 i

preparat per la senyora M. Teresa Cabré i Castellví

Secció de Filosofia i Ciències Socials

Membres numeraris

Xavier Rubert de Ventós

l senyor Xavier Rubert de Ventós és un

dels tres o quatre filòsofs catalans vius més coneguts, fins i tot d’un públic ampli. Va néi-

xer a Barcelona fa seixanta-cinc anys, el 1939. Va fer paral.lelament els estudis de dret i de

filosofia, com era habitual entre els filòsofs catalans d’abans de la Guerra, i es va llicenciar

en aquestes dues disciplines el 1961 i el 1962, respectivament. Es va doctorar en filosofia

a la Universitat de Barcelona el 1964 amb una tesi sobre estètica. A partir d’aquesta data

va ser professor de filosofia, primer a la Universitat de Barcelona, després a la Universitat

Autònoma de Barcelona i, finalment, a la Universitat Politècnica de Catalunya, on és ca-

E

M
E

M
Ò

R
IA

: 
C

U
R

S 
20

04
-2

00
5

176

Memòria 2004-2005 - 3  25/10/07  13:14  Página 176


