
José Manuel Blecua Perdices rep la distinció Vicens Vives 2005. — El professor José
Manuel Blecua Perdices, del departament de Filologia Espanyola de la UAB, ha rebut la dis-
tinció Vicens Vives al mèrit docent, distinció que atorga la Generalitat de Catalunya a través
del DURSI. El premi, creat l’any 1996, reconeix l’excel.lència en la docència universitària i,
en el cas del professor Blecua, ha estat atorgat per la seva tasca de renovació metodològica
amb la incorporació de noves tecnologies en l’estudi de la llengua i la literatura. També, en la
seva variant a títol individual, ha rebut aquesta distinció l’any 2005 el professor Xavier Gómez
i Arbonés, de la Facultat de Medicina de la UdL, i diversos equips docents de diverses uni-
versitats a títol col.lectiu. [M. R. B. i R.]

Premi Narcís Monturiol a Eulàlia Duran. — La professora Eulàlia Duran i Grau, his-
toriadora, catedràtica emèrita de filologia catalana de la Universitat de Barecelona, membre de
la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, ha estat guardonada amb el Premi Narcís
Monturiol, de la Generalitat de Catalunya en reconeixement de la seva valuosa trajectòria de
recerca en el camp de la cultura del Renaixement i de la literatura catalana moderna. [J. V.]

Premi d’Actuació Cívica a Josefina Salord. — Josefina Salord i Ripoll, catedràtica de
llengua i literatura catalanes d’Institut de Batxillerat, presidenta del Consell Científic de l’Ins-
titut Menorquí d’Estudis, codirectora de la Revista de Menorca, ha rebut el Premi d’Actuació
Cívica de la Fundació Lluís Carulla per la seva brillant trajectòria en el domini de la la llen-
gua, la cultura i la literatura catalanes a Menorca. [J. V.]

* * *

Tesi doctoral a la Universitat de València. — El dia 20 de desembre de 2004 Sílvia J.
Pínter i Soler va presentar la seva tesi doctoral a la Universitat de València (Departament de
Filologia Catalana), amb el títol Estudi de les unitats fraseològiques antroponímiques cata-
lanes: aplicació del fràsic del Diccionari català-valencià-balear, preparada sota la direcció
de la doctora Maria Conca, d’aquella universitat. El tribunal estava format per J. Veny (Uni-
versitat de Barcelona), A. Iglesias (Universitat d’Orléans), V. Salvador (Universitat Jaume
I de Castelló) i E. Casanova i M. Nicolàs (Universitat de València) i fou puntuada amb la
màxima qualificació. Prèvia una presentació teòrica sobre la fraseologia i l’onomàstica an-
troponímica, l’autora fa una anàlisi meticulosa de les quatre-centes vuitanta-tres unitats fra-
seològiques recollides al Diccionari Alcover-Moll, detenint-se en aspectes documentals,
etimològics i motivacionals, lligats sovint amb l’anàlisi del discurs, el folklore, la història i
la literatura. Es tracta d’un treball valuós, el primer d’aquesta naturalesa referent a la llen-
gua catalana. [J. V.]

Tesi doctoral d’Olga Cubells. — El Departament de Filologia Catalana de la Universi-
tat Rovira i Virgili el 30 de setembre de 2005 va acollir la lectura de la Tesi doctoral Els par-
lars de la Ribera d’Ebre. Estudi geolingüístic d’Olga Cubells Bartolomé. El treball, dirigir pel
Dr. Pere Navarro, va ser sotmès a consideració per un tribunal format pels doctors Joan Veny
(UB), Gemma Rigau (UAB), Ramon Sistac (UdL), Vicent Beltran (UA) i Miquel Àngel Pra-
dilla (URV). El resultat de la deliberació fou Excel.lent cum laude per unanimitat.
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El treball esmentat constitueix una recerca que pren una entitat comarcal, la Ribera d’E-
bre, com a unitat d’anàlisi geolingüística. La mapificació dels resultats en els nivells fonetico-
fonològic, morfològic, sintàctic i, sobretot, lèxic ha propiciat l’establiment d’àrees de com-
portament lingüístic similar. Així, el trànsit entre les varietats geogràfiques lleidatana i
tortosina ha estat objecte d’una descripció molt sòlida.

La dialectologia, amb aquesta nova aportació, ens recorda l’extraordinària vitalitat d’una
disciplina fonamentada en l’assumpció programàtica del comportament ordenadament hete-
rogeni dels fets lingüístics. D’altra banda, el procés d’estandardització de la llengua catala-
na compta amb una nova garba de materials lingüístics per a la reflexió sociopragmàtica.
[M. A. P. C.]

Tesi doctoral del prof. Aitor Carrera i Baiget. — El dia 29 de juny de 2005 Aitor Ca-
rrera i Baiget, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Lleida, va
defensar públicament en aquesta alma mater la seva tesi doctoral, intitulada Elements de va-
riació diatòpica en el gascó de l’alta conca de la Garona. Afers de vocalisme en l’occità de la
Vall d’Aran. Dirigida pel Dr. Ramon Sistac Vicén, professor de la mateixa Universitat, la tesi
va ser judicada per un tribunal que integraven els doctors Joan Veny (president), Albert Turull
(secretari), José Enrique Gargallo, Joan Peytaví i Jordi Suïls (tots tres, vocals), i va rebre la
qualificació d’Excel.lent cum laude per unanimitat. Es tracta d’un valuós treball que —adap-
tat per a una possible i desitjable publicació futura— haurà de fer conèixer millor aquesta
cruïlla romanicopirinenca, i sens dubte servirà per desfer tòpics lligats a una varietat de fron-
tera com l’aranesa. «Abandonem definitivament, doncs, les interpretacions que veuen en les
diferències lingüístiques entre zones araneses un producte de les intromissions del francès per
una banda, i el català o l’espanyol per una altra. Sovint no hi ha altra cosa que una versió meri-
dional de les diferències entre el Comenge i el Coserans» [darrer paràgraf de les Conclusions].
Cal destacar la meritòria exposició oral de l’autor, que es va expressar (primer) en català —la
llengua de redacció— i (després) en occità aranès —l’objecte del seu estudi—, varietat que va
emprar també el director de la tesi en la seva intervenció final. Deu ser la primera volta que
aquesta varietat romànica ocupa un espai tan destacat en la defensa pública d’una tesi. Tota
una fita, sens dubte, per a l’occità de la Vall d’Aran. [J. E. G. G.]

* * *

Plan de normalización do galego.4 — O 22 de setembro do 2004 o Parlamento de Galicia
aprobou por unanimidade o Plan xeral de normalización da lingua galega. A finais de xaneiro
do 2005 presentouse oficialmente ese Plan (294 p.), en coidada edición da Dirección Xeral de Po-
lítica Lingüística da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia.

Trátase do maior esforzo lexislativo sobre o idioma desde que se aprobou a Lei de Nor-
malización en xuño do 1983. O Plan contempla 445 medidas, algunhas realmente novidosas,
como as relativas ás novas tecnoloxías, que para os redactores do texto son a clave do futuro
da lingua, por consideraren que a actual diferenza entre linguas minoritarias e maioritarias será
substituída por linguas con tecnoloxía ou sen ela. Presenta, ademais, grandes novidades verbo
da tradición política da Xunta de Galicia, como son as medidas para o galego estremeiro (o fa-
lado no Eo-Navia, no Bierzo e nas Portelas), a referencia á necesidade de incorporar os inmi-
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4. A la pàgina 564 hi ha la nota de les I Jornades de societat gallega a l’Autònoma “Galiza més enllà dels tòpics”.


