
Lluís de Yzaguirre, cap del Laboratori de Tecnologies Lingüístiques de l’IULA, recordà
que la correcció s’hauria d’entendre com un control de qualitat, i que l’actuació dels correc-
tors hauria d’ésser preventiva (facilitant eines per a redactar), interactiva (assessorant) i pal.lia-
tiva (corregint i recollint les mancances que s’han detectat). Es constatà que les memòries de
traducció poden ésser una bona eina per a la correcció de textos, i es considerà que fóra molt
convenient que les empreses de creació de programes informàtics aplicats a l’edició i a la co-
rrecció de textos tinguessin el màxim suport institucional, que fes possible que el preu final si-
gui assequible als usuaris.

Josep Torrent, professor de llenguatge administratiu i jurídic de l’EAPC, féu notar la man-
cança d’eines i la necessitat de normalitzar la fraseologia i la terminologia en aquest àmbit. Es
constatà el problema de l’ús de dobles formes i altres recursos per a evitar el sexisme en el
llenguatge, i es proposà de fer alguna reunió per a debatre aquest aspecte encara no resolt.

Josep Torras, lexicògraf d’Enciclopèdia Catalana, incidí en els problemes de la trans-
cripció i la transliteració de llengües que fan servir alfabets altres que el llatí. Es constatà la
necessitat que l’IEC i les editorials de les enciclopèdies catalanes més importants treballin
conjuntament per unificar definitivament els criteris de transcripció i transliteració i perquè
els diccionaris generals recullin la pronúncia –si pot ésser, en transcripció fonètica– de tots
els manlleus no adaptats i dels adjectius provinents d’antropònims que siguin manlleus. Tam-
bé es considerà molt important que el Registre Civil estigui en condicions de poder inscriure
correctament els noms propis de les persones provinents dels països que fan servir aquestes
llengües.

La taula rodona final amb els ponents serví per a acabar de fixar les recomanacions que
hem pogut llegir associades a cada ponència.

Josep Maria MESTRES I SERRA

Institut d’Estudis Catalans

Llengua, educació i revernacularització: el valencià a la ciutat d’Alacant. – Els dies 9
i 10 de març de 2007 va tenir lloc, organitzada per la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis
Catalans, aquesta jornada d’estudi i debat a la Universitat d’Alacant. El català a la ciutat d’A-
lacant ha retrocedit molt els darrers decennis com a resultat del seu abandó progressiu en la
transmissió intergeneracional des de mitjan segle XIX. La implantació parcial els últims vint
anys de les anomenades «línies en valencià» en una part mínima de la població escolar ala-
cantina, ha fet concebre esperances que això puga haver generat revernacularització (‘tornar a
fer vernacla’), almenys en la part de la població afectada, d’aquesta llengua interrompuda en
l’àmbit familiar i l’entorn social més immediat. Amb l’objectiu d’esbrinar si això ha estat així
i/o fins a quin punt pot haver-se donat, es va convocar aquesta jornada, que va tenir una pri-
mera part d’aportació d’experiències foranes i una segona part d’anàlisi de la realitat autòcto-
na. La primera part va ser oberta per Pádraig Ó Riagáin (School of Linguistic, Speech and
Communication Sciences, Trinity College, Dublín), qui va dissertar sobre la immersió educa-
tiva i les polítiques de revitalització lingüística a Irlanda. Aquesta intervenció va ser seguida
per la d’Iñaki Martínez de Luna, professor de Sociologia de la Llengua de la Universitat del
País Basc, qui va exposar els esforços per a recuperar el basc a Vitòria, una llengua desapare-
guda de la ciutat fa més d’un segle. Va tancar les experiències externes a l’alacantina però ja
des de dins de la nostra llengua, Joan Pere Le Bihan, director de les escoles La Bressola, de la
Catalunya Nord, qui va fer una aproximació més pedagògica per a mostrar com aconseguei-
xen en la seua xarxa escolar mantenir el català fins i tot com a llengua del pati.
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La segona part es va centrar en l’exposició i els comentaris al voltant de l’enquesta que els
sociòlegs de l’equip valencià del CRUSCAT (Rafael Castelló i David González) havien por-
tat a terme els darrers mesos entre els diferents estaments educatius dels centres docents que
tenen programes en català de la ciutat. Hi van participar com a relators F. Xavier Vila, com a
director de la Xarxa CRUSCAT, Enric Pellín i Vicent Berenguer, dos directors dels centres
d’ensenyament inclosos en l’enquesta, i els sociolingüistes i coordinadors de la Jornada, Brau-
li Montoya i Antoni Mas. Els resultats de l’enquesta mostren una aturada en el descens que
s’observa en la transmissió del català entre les generacions anteriors a les dels alumnes i una
tímida introducció d’uns usos parcials de «la llengua de l’escola» en certs contextos de la vida
familiar. Ara bé, no podem oblidar que parlem d’un 6% de tota la població escolaritzada d’A-
lacant. Els debats van ser molt rics gràcies a la participació de persones implicades en el pro-
cés educatiu i la normalització del català a la ciutat. Entre algunes de les intervencions desta-
cades podem citar la de membres de la comunitat universitària alacantina com Lluís Català,
professor associat de sociologia, Josep Forcadell, director del Secretariat de Promoció del Va-
lencià o Josep Maria Baldaquí, catedràtic de la Facultat d’Educació.

Brauli MONTOYA

Universitat d’Alacant

Presentació dels Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa
Cabré Castellví. – El dimarts 13 de març 2007 se celebrà, a l’Institut d’Estudis Catalans de
Barcelona, l’acte de presentació dels dos volums d’Estudis de lingüística i de lingüística apli-
cada on es publiquen els articles redactats per sis «mestres» i vint-i-sis «deixebles» de Maria
Teresa Cabré per celebrar el seixantè aniversari de la festejada catedràtica de la Universitat
Pompeu Fabra.

La sala Pere Coromines estava plena de gent de bon humor, segurament tots alumnes,
col.legues, amics i amigues, de la homenatjada. Formaven la mesa de la presidència, Joan
Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, Lluís Payrató, col.lega de la doc-
tora Cabré al Departament de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona quan els dos
dirigien el Màster en Lingüística Aplicada: Planificació i Serveis Lingüístics; Antoni M. Ba-
dia i Margarit, representant els contribuients al primer volum d’homenatge, ço és, el dels
«mestres de la M. Teresa Cabré»; Mercè Lorente, la qual figura primera en la llista d’editors
de l’homenatge (en companyia de Rosa Estopà, Judit Freixa, Jaume Martí i Carles Tebé), i
Josep M. Mestres, representant –Mercè i Josep–els «doctorands» de la professora Cabré que
havien contribuït amb articles en el segon volum. Les quatre persones responsables de l’edi-
ció deuen haver redactat la «Semblança de M. Teresa Cabré Castellví», amb la qual acaba el
primer volum (p. 139-145, no firmades). Aquesta Semblança deixa constància de moltes més
activitats i realitzacions de l’homenatjada que els membres de la mesa van tenir ocasió de
mencionar: Fundadora i directora del Termcat, directora de les Oficines Lexicogràfiques a
l’IEC, del Servei de Lingüística Catalana a la Universitat de Barcelona, i després, ja a la
Universitat Pompeu Fabra, directora del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, de
l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada, implicada en els projectes que s’amaguen
darrera sigles com AETER, ACETERM, REDESTERM, REALITER, COLTE, FECYT,
CONICET, i un llarg et cetera.

Si la Semblança, i el que es va dir durant l’acte, impressiona per aspectes acadèmics, les
Dedicatòries que tots els col.laboradors dels dos volums d’homenatge afegiren a la fi dels seus
treballs –a més d’una breu nota bio-bibliogràfica– fan al lector una impressió corprenedora de
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