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L’Institut d’Estudis Catalans a les Pitiüses: Jornades de la Secció Filològica (Eivissa,
maig de 2008). – Els dies 6 i 7 d’octubre de 1990 la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, aleshores presidida pel Dr. Antoni Ma. Badia i Margarit, va visitar per primera vegada les
Pitiüses. Era la primera sortida fora del Principat. Convé recordar, ara, una mica aquesta visita i
evocar breument les activitats que desenvoluparen els seus membres els dos dies d’estada entre
nosaltres. A més de la reunió ordinària celebrada a la seu de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i en el
marc incomparable de can Berri de Sant Agustí des Vedrà, foren llegides en sessió acadèmica pú-
blica les comunicacions programades. Joan Veny i Clar parlà del dialecte eivissenc i les seves ca-
racterístiques; Joan Marí Cardona exposà un estudi sobre la toponímia de les Pitiüses; Marià Vi-
llangómez (Premi d’Honor de les Lletres Catalanes) va explicar la incorporació d’Eivissa en el
moviment de la Renaixença i la lírica actual a les Pitiüses; Cristòfol Guerau d’Arellano llegí la
descripció científica d’una planta tot just trobada a Eivissa.

Divuit anys després, l’Institut d’Estudis Catalans decidí fer-se present altra vegada a les Pi-
tiüses. Així, el 16 de maig de 2008, els participants en aquestes jornades, desplaçats des de Bar-
celona, Palma i València, i encapçalats pel Dr. Joan Martí Castell, president de la Filològica, ini-
ciaren la reunió ordinària a l’illa d’Eivissa. Al migdia foren rebuts a la seu del Consell Insular pel
president, el Sr. Xico Tarrés, i l’alcaldessa d’Eivissa, la Sra. Lurdes Costa. A la cordialíssima re-
cepció els acompanyà el president de l’Institut d’Estudis Eivissencs, entitat adherida a l’IEC i co-
ordinador de les jornades a les illes Pitiüses.

A primera hora de la tarda s’inicià la sessió acadèmica a la sala de plens del Consell, amb
nombrosíssima assistència de públic. El president de la Filològica, obert l’acte, donà la paraula a
les persones i comunicacions següents: Marià Serra, L’Institut d’Estudis Eivissencs: ahir i avui.
Felip Cirer, Notes sobre la primera visita de la Secció Filològica a Eivissa. Marià Torres, Enci-
clopèdia d’Eivissa i Formentera: un projecte d’interès. Bernat Joan, Actituds lingüístiques i iden-
tificació nacional en un context de minorització: el cas d’Eivissa. Joan Miralles i Enric Ribes, El
nomenclàtor de toponímia de les Illes Balears: comentari d’alguns topònims d’Eivissa i Formen-
tera. Joan Veny, La Scripta eivissenca i la lingüística diacrònica. Cosme Aguiló i Antoni Mestre,
L’Atles Ornitonímic de les Illes Balears: referències a les Pitiüses. A continuació, s’obrí un ani-
mat i viu col.loqui entre els conferenciants, membres de la Filològica i públic assistent a l’acte. Al
capvespre, la sessió acadèmica es traslladà Dalt Vila, a Can Botino, nova seu de l’Ajuntament
d’Eivissa on s’ubica l’arxiu municipal. La commemoració de l’Any Jaume I era el motiu del par-
lament d’Isidor Marí, «Jaume I i el nostre lloc al món», i l’exposició de documents de l’època de
l’Arxiu Històric Municipal. La sala de plens del consistori eivissenc emmarcava uns actes plens
de gent i solemnitat.

L’endemà, dia 17, la barca primerenca traslladava els participants a Formentera. La formida-
ble panoràmica del mirador de la Mola era preludi i tast d’una profitosa i comprimida jornada. Un
dia lluminós, excepció d’uns dies grisos i plujosos, era condició sine qua non per visitar aquesta
illa, joia oriental dels Països Catalans. A Sant Francesc Xavier, seu del Consell de Formentera,
concretament a la Sala de Plens, es desenvoluparen els actes institucional i acadèmic, seguits per
gran quantitat de formenterers i formentereres, ja fossin informadors toponímics o públic interes-
sat. A la sessió, Raquel Guasch i Vicent Ferrer, investigadors locals, llegiren la comunicació «Eco-
toponímia de Formentera. Seqüències d’una investigació en curs». A mitja tarda de dissabte finalit-
zaren les jornades, amb el retorn dels participants als seus llocs d’origen. L’acollida institucional
a la Secció Filològica d’ambdues illes fou exquisida i d’una generositat ja mostrada en l’anterior
visita. El ressò popular, magnífic.

Aquests esdeveniments ens omplen de goig i esperança a eivissencs i formenterers. Desit-
jam que aquesta segona visita sigui tan profitosa com la primera i que serveixin de terapèutica
efectiva en el procés de guariment d’un ràpid procés d’aculturació i substitució lingüística, així
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com siguin eines per esbandir estèrils polèmiques sobre qüestions de llengua a les quals cíclica-
ment ens veim abocats a les Pitiüses.

Marià Serra Planells
President de l’Institut d’Estudis Eivissencs

Presentació del primer volum del Petit Atles Lingüístic del Domini Català (Barcelona,
juny de 2008). – El dia 10 de juny d’aquest any 2008 a les 17,30h es va celebrar a la Sala Prat
de la Riba de l’ Institut d’Estudis Catalans l’acte de presentació del Petit Atles Lingüístic del do-
mini català (PALDC). Com he volgut ressaltar amb l’ús del mot celebrar va ser una festa, un
acte solemne, amb la participació del conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, Er-
nest Maragall, del president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner, del president de la
Secció Filològica, Joan Martí, de l’escriptor i membre de l’IEC, Jaume Cabré i del l’autor de
l’obra, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona i membre de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, Joan Veny.

En el decurs de l’acte, els oradors van fer èmfasi en el valor d’aquesta obra, cadascun des de
la perspectiva que els dóna el seu càrrec i el seu paper en la societat.

Ernest Maragall subratllava l’extraordinari interès del Petit Atles com a eina de coneixement
de la varietat geogràfica de la llengua, tant a l’ensenyament secundari com a l’universitari. Essent
una obra on Joan Veny interpreta i comenta les dades de l’Atles lingüístic del domini català, el Pe-
tit Atles permet al lector entrar de manera didàctica i comprensible en l’entrellat de dades que for-
neix l’Atles Lingüístic del Domini Català. El caràcter més divulgatiu del Petit Atles el fa espe-
cialment útil als ensenyants de Batxillerat, als quals l’Institut d’Estudis Catalans farà arribar, a
través del Departament d’Educació, un exemplar d’aquest primer volum.

Incrementa aquesta vàlua pedagògica la incorporació de la bibliografia necessària per a ma-
jors aprofundiments i una terminologia lingüística, que ajuda a la comprensió de tots els concep-
tes que s’hi manegen.

Salvador Giner relacionava els dos projectes de l’IEC i feia èmfasi en l’aportació que suposa
el Petit Atles, que anirà sortint en volums corresponents a cadascun dels de l’ALDC, i que, de la
descripció que es fa en l’ALDC, passa a la interpretació (per a la qual Joan Veny recorre –i són les
seves paraules–: «a la geografia (el relleu muntanyós esdevé frontera lingüística, les illes i àrees
laterals tendeixen al conservadorisme: cercadits, empegueir-se), als esdeveniments de la història
(petjades aragoneses, adstrats: gemecar), a l’antropologia (padrastres, enemics), a la complicitat
dels parlars col.loquials amb l’estàndard (dit índex), a la gramàtica històrica (llombrígol), a les me-
ravelles de la semàntica (amb canvis com embuder ‘quec’ de fer embuts, pel soroll d’un líquid
quan passa per l’embut comparat amb el parlar confús del tartamut, o la frondositat onomasiolò-
gica de certs conceptes (braó), a la història externa de la llengua (sardismes de l’alguerès, gal.li-
cismes del rossellonès, castellanismes), a la lingüística romànica (amb comparació de formes: ‘ro-
dadits’ > occ. roudaire; ‘voltadits’: occ. vòuto-ounglo, fr. tourniole)».

Joan Martí resseguia la metodologia científica dels atles lingüístics i concretava la de l’ALDC
després de donar compte de la gènesi d’aquest. Si l’ALDC forneix dades als investigadors amb les
quals es poden elaborar hipòtesis i tesis sobre la realitat sincrònica i diacrònica de la llengua, el
Petit Atles és una obra de més repercussió, adreçada també a no especialistes que vulguin conèi-
xer la variació de la llengua amb rigor i fiabilitat però ja amb una interpretació del dialectòleg con-
sumat i del mestre que fa assequible el coneixement científic. I afirmava «Que es digui Petit atles
puc assegurar que és per motius exclusivament de quantitat en el nombre dels mapes i en algun ti-
pus d’informació; de cap manera significa que sigui una peça menor».
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