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Joan F. López Casasnovas

oan Francesc López Casasnovas és lli-

cenciat en filologia romànica (especialitat filologia catalana) per la Universitat de Barce-

lona i professor numerari de l’Institut d’Ensenyament Secundari Josep M. Quadrado de

Ciutadella, on va néixer el 1952.

A més de la seva activitat de docent, cal destacar la d’investigador de la nostra

llengua i literatura, d’activista cultural i de creador literari.

Com a investigador és autor de nombrosos treballs sobre la cultura catalana a Me-

norca entre els quals destaquen: Els menorquins i la llengua catalana. Una perspectiva

històrica (volum viii de les Actes del Segon Congrés Internacional de la Llengua Catala-

na), Aproximació al Cançoner Popular de Menorca, El parlar de Menorca, Els estudis de

toponímia menorquina: estat de la qüestió, una comunicació presentada arran de la visi-

ta de la Secció a Menorca (octubre de 1993), etc. Va participar en les enquestes de l’Atles

lingüístic del domini català realitzades a Maó, Ciutadella i es Migjorn Gran (va ser-ne el

presentador del primer volum a Maó) i ha estat el responsable de les exploracions menor-

quines del Léxico de los marineros peninsulares.

La seva participació en òrgans difusors de la cultura catalana a Menorca és ex-

traordinària: ha estat conseller del Consell Insular de Menorca (1979-1983) en què es va

formar la primera delegació de normalització lingüística de les Illes Balears i, en l’etapa

autonòmica, hi va exercir la delegació de Cultura, Educació i Esports (1983-1989). Com

a diputat al Parlament de les Illes Balears ha estat ponent de la Llei de normalització lin-

güística d’aquest arxipèlag (1986).

En el camp de la creació literària ha publicat diversos llibres de poemes (Galops i

glops, 1980; De sol a sol, 1999), ha traduït i editat obres de teatre, ha fet crítica literària,

publicada en diverses revistes (Serra d’Or, El Mirall, El Temps, Lluc, etc.), ha prologat

molts llibres i ha participat en jurats de premis literaris i taules rodones.

A través de la premsa, la ràdio i conferències ha difós amb convicció i entusiasme

els valors de la nostra cultura a Menorca.

La Secció Filològica considera que Menorca, mancada de representació en el seu
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si, tindria en Joan F. López Casasnovas, pels mèrits exposats i per la seva lleialtat a la nos-

tra institució, un magnífic membre corresponent que prestaria una col.laboració molt va-

luosa a les tasques de la Secció.

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

Josep Quer i Villanueva

osep Quer i Villanueva (català nascut a

Caracas el 1965) és llicenciat en filologia clàssica per la Universitat de Barcelona, és ma-

gister en teoria gramatical per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i doctor en

lingüística per la Universitat d’Utrecht el 1998. Actualment és professor de recerca de la

Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA) i està vinculat al Departament

de Lingüística General de la Universitat de Barcelona. Ha estat investigador postdoctoral

a la UAB (1998-2000) i professor titular del Departament de Lingüística Romànica de la

Universitat d’Amsterdam (2000-2001). La seva investigació s’ha desenvolupat en l’àm-

bit de la sintaxi i la semàntica formals. A més del llibre Mood at the interface (1998), ha

publicat articles en diverses revistes internacionals com Language o Probus i és autor

d’un dels capítols de la Gramàtica del català contemporani dirigida per Joan Solà

(2002). També ha participat en nombrosos congressos internacionals.

En col.laboració amb la Federació de Persones Sordes de Catalunya, Quer dirigeix

el grup de recerca Gramàtica i Interpretació de la Llengua de Signes Catalana. És autor,

juntament amb Eva Maria Rondoni de la Gramàtica bàsica de la llengua de signes cata-

lana, publicada a Barcelona el 2005.

Sobre la llengua de signes catalana no hi ha gaires estudis fets. La veritat és que

ni els lingüistes ni la societat no han sabut donar la importància que correspon a la llen-

gua que utilitza la comunitat de persones sordes de Catalunya. I aquesta llengua mereix

ser descrita i estudiada. En primer lloc, perquè és una llengua, perquè és fruit de la fa-

J

021-MEMORIA 05-06 Fi1  11/12/08  11:23  Página 158


