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Michel Contini

ichel Contini és catedràtic emèrit de la

Universitat Stendhal de Grenoble. Va néixer a Càller (Sardenya, 1937), va realitzar els

estudis universitaris a la universitat de Grenoble i es va doctorar amb la tesi Études de gé-

ographie phonétique instrumentale du sarde, dirigida per G. Straka (Estrasburg). Els

seus camps de recerca són la fonètica experimental i la dialectologia. Pel que fa al primer,

ha estat director del laboratori de fonètica de Grenoble (1974-1976; 1986-1988) i diri-

geix el projecte europeu Atlas multimédia prosodique de l’espace roman. Pel que fa al se-

gon àmbit d’investigació, ha estat director del Centre de Dialectologie de Grenoble (1988-

2002) i ho és de l’Atlas Linguistique Roman, una obra ambiciosa, de la qual han aparegut

dos volums i que estudia la variació diatòpica de tot l’espai romànic, de Lisboa a Chisi-

nau, distribuït en 1.036 poblacions; també participa en un altre projecte internacional,

l’Atlas Linguarum Europae, i codirigeix la revista Géolinguistique.

La seva activitat investigadora es manifesta en una ben nodrida bibliografia cen-

trada en la fonètica, l’entonació, la dialectologia i la geolingüística relatives als parlars

sards, al català de l’Alguer i al lèxic de les llengües romàniques, amb incidències sobre el

grec modern i l’aragonès. Romanista de projecció internacional, ha pronunciat conferèn-

cies per Europa i Amèrica (Torí, Lecce, Florència, Lisboa, Uppsala, Amsterdam, Gant,

Berlín, Brasil, etc.) i és membre del comitè de redacció de revistes com Quaderni di Se-

mantica (Florència/Bolonya), Cahiers d’Études Romanes (Tolosa), Estudios de Fonética

Experimental (Barcelona), Cadernos de Lingua (A Coruña), i membre del comitè científic

de l’Atlante Toponomastico del Piamonte Montano (Torí), del Centro di Studi Filogici e

Linguistici Siciliani (Palerm), de l’Atlas Culturel des Alpes Occidentales (París), del pro-

jecte Sa limba sarda oe e crasa (Nuoro), de la Comissió Regional per la Llengua Sarda

(Càller), etc. Ha sovintejat les relacions amb Barcelona i l’Institut, car forma part de la co-

missió de seguiment de l’Atles lingüístic del domini català i, a més, ha participat en la I Jor-

nada organitzada per l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit.

Atès que el català alguerès ha rebut, especialment des del segle xvi, una forta in-

fluència dels dialectes sards, és aconsellable que la Secció Filològica compti amb un bon
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coneixedor de la realitat lingüística sarda; també pel que fa a la presència de catalanismes

en l’àmbit insular. En aquest sentit, és indubtable que serà un privilegi comptar amb la

col.laboració de Michel Contini, un dels grans dialectòlegs de la Romània i el més gran es-

pecialista de la llengua sarda.

Text llegit pel senyor Joan Veny i Clar en el Ple del dia 28 de febrer de 2006

Jordi Joaquim Costa i Costa

ascut l’any 1939 a Perpinyà, de pares

empordanesos (el Port de la Selva), Jordi Joaquim Costa i Costa va ser primer professor

de secundari de castellà i de català durant disset anys abans d’accedir a l’ensenyament su-

perior. Durant aquells anys es va comprometre per fer avançar les classes de català que

llavors s’estaven enllestint en el marc francès de l’educació. Per això, de disset anys, dot-

ze varen ser compartits entre la docència en castellà i en català.

L’any 1982 va ingressar a la Universitat de Perpinyà en la qual participà igual-

ment en la creació i la constitució del Departament d’Estudis Catalans. Durant tots

aquells anys va adquirir una sòlida experiència en camps variats, en assignatures tradi-

cionals (traducció oral espontània, estudi de llengua econòmica, utilització de mètodes es-

tadístics en lingüística i literatura). Unes activitats i unes pràctiques universitàries que va

ajudar a fundar i que encara se segueixen fent a l’Institut Franco-Català Transfronterer,

nova denominació del Departament d’Estudis Catalans.

Això li va permetre fer de tutor d’estudiants tant en nombroses tesines com en

doctorats d’entre els més destacats en l’àmbit lingüístic d’aquests anys (Tirach, Escu-

dero, Peytaví), alhora que va intervenir en la formació de mestres i professors de se-

cundari.

L’any 1990 va obtenir la plaça de professor titular (maître de conférences) abans

d’ascendir a la Càtedra un any i mig després (octubre de 1991), la primera Càtedra de
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