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defensa de les seves conviccions i va destacar-ne les reflexions alliçonadores sobre el dret de les
persones a expressar-se en la llengua pròpia. La darrera intervenció va ser la de l’homenatjat, que
va explicar la transcendència que havia tingut en la seva formació el contrast entre la forma de
vida dels anys 1931-1937 –quan va estudiar el batxillerat, durant la Segona República i l’autono-
mia de Catalunya– i la dels anys 1939-1943 –mentre va cursar la carrera en els anys més durs de
la dictadura franquista–; va assenyalar que, tot i haver planificat la seva professió segons la línia
que havien seguit Milà i Fontanals i els Rubió, la situació política, en el fons, va fer que s’interes-
sés per altres perspectives de la llengua, per la sociolingüística, pel conflicte entre llengües i, en
definitiva, també el va portar a assumir el govern de la Universitat de Barcelona.

Lídia Pons i Griera
Universitat de Barcelona

Investidura com a doctor Honoris Causa del professor Joan Veny a la Universitat de
València, 25 d’abril de 2008. – «Finalment, no puc amagar la meva passió per l’etimologia, per
trobar l’origen d’un mot, d’endinsar-me en la seva entranya i resseguir els avatars de la seva for-
ma i contingut. I així, em plau de dir-vos que, pouant en el vostre fons valencià, m’ha procurat una
fruïció indicible pervenir als ètims del randell de molesta picada, de la merita planyívola, de les
dolces melenquines, del pastril de remotes ressonàncies clàssiques, de la baila pigallada o del ju-
lar o joglar del mar [...] Les etimologies no es busquen, es troben. I és evident que la lingüística
romànica hi ajuda». Paraules de savi romanista, extretes del Discurs del Dr. Joan Veny i Clar en
el solemne acte de la seua investidura com a doctor Honoris Causa. La varietat valenciana: iden-
titat i projecció exterior (Universitat de València, 2008, p. 20-21). En la mateixa cerimònia d’a-
collida filial a l’Alma Mater valenciana, va ser investit també com a doctor Honoris Causa el
professor de física de la Universitat de Harvard i premi Nobel de Física de l’any 2005 Roy J. Glau-
ber, que amb el seu discurs intitulat Some Recollections and Reflections on the Theory of Light va
dissertar sobre la teoria de la llum. Una altra mena de llum ajuda Joan Veny a trobar etimologies:
«Ningú no dubta –si és un romanista com cal– de la necessitat, a l’hora d’estudiar el lèxic d’una
llengua, d’obrir les fronteres cap a les altres llengües germanes, les romàniques en el nostres cas, i
procedir a comparacions que obren escletxes de llum que sovint resulten fructuoses [...]» (J. Veny,
Contacte i contrast de llengües i dialectes, València, Universitat de València, 2006 [«Biblioteca
Lingüística Catalana», núm. 30], p. 209).

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

José Antonio Pascual, vicedirector de la RAE. – El lingüista i lexicògraf José Antonio Pas-
cual, membre corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, ha estat nomenat l’any 2007 vicedi-
rector de la Real Academia Española, institució de la qual és membre des del 2002.

Nota del Comitè de Redacció

Premis. – Teresa Cabré i Castellví, membre numerària de l’IEC i catedràtica de Lingüística
Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra, ha estat distingida, aquest 2008, amb el títol de Cheva-
lier des arts et des lettres del Ministeri de Cultura de la República francesa. Per altra banda, el 2007
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rebé el Premi Eugen Wüster, que atorguen conjuntament l’Internacional Information Centre for
Terminology, l’Eugen Wüster Archive de la Universitat de Viena i l’Austrian National Library.

Károly Morvay ha rebut el Premi Catalunya del Nord de l’any 2008 que atorga l’Institut d’Es-
tudis Catalans pel treball «Els bons usos es perden. Petit diccionari fraseològic cerdanià». Per al-
tre costat, Jordi Llovet ha rebut el Premi Ciutat de Barcelona 2007 de «Traducció en llengua cata-
lana», que atorga l’Ajuntament de Barcelona, i Josep Vallverdú ha obtingut el Premi Crítica Serra
d’Or del 2008 per l’obra El testament de John Silver.

Nota del Comitè de Redacció

CLUB 15, Quinzè Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona: «De les paraules
als fets. Les actituds i les ideologies en els canvis dels comportaments lingüístics» (19 de no-
vembre de 2007). – El dilluns 19 de novembre de 2007 es desenrotllà, a l’Aula Magna, el Quinzè
Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (UB), conegut, per les seves sigles, com a
CLUB 15, i organitzat per la Secció de Lingüística del Departament de Filologia Catalana i la xar-
xa temàtica que agrupa els diferents centres de recerca de Catalunya dedicades a La variació lin-
güística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica. La temàtica d’aquest any versà sobre De les
paraules als fets. Les actituds i les ideologies en els canvis dels comportaments lingüístics, tant
des d’un punt de vista teòric com des de la seva aplicació. Es tractava d’indagar com influeixen
els factors ideològics i actitudinals en els canvis lingüístics, des d’aquells sectors que els han tin-
gut en compte –bàsicament, des dels estudis psicosociolingüístics, la sociolingüística interaccio-
nal i l’antropologia lingüística.

Féu la presentació de la jornada el professor J. Viaplana, des d’un enfocament sociolingüís-
tic, i E. Boix es referí, també des d’aquest àmbit, a les ideologies lligades a les pràctiques socials,
i es preguntà qui genera les ideologies, qui les difon i com influeixen en el canvi lingüístic.

La primera ponència anà a càrrec de Teun Van Dijk (U. Pompeu Fabra), que parlà sobre Dis-
curso, cognición social y representación, temes en els quals està treballant i dels quals féu una va-
loració. Plantejà, d’entrada, una pregunta rellevant: una representació és una relació entre el que
es representa i l’objecte representat, però què és la realitat? Cal considerar diversos tipus de re-
presentació: anàloga –semblança amb la realitat–; verbal –amb el discurs parlem sobre la realitat,
amb la qual estableix molts graus de relació–; mental –en l’anàlisi del discurs, la representació de
la realitat és una teoria cognitiva, que esdevé una construcció. Aquest fet el portà a distingir di-
versos tipus de cognició: d’una banda, la memòria a curt termini (MCT), que reté poques clàusu-
les amb coherència i cohesió, i, de l’altra, la memòria a llarg termini (MLT), dins de la qual dife-
rencià la memòria episòdica, autobiogràfica –no sempre fiable–, i la memòria semàntica o social,
de coneixement del món, comuna a una col.lectivitat. La noció de model mental és complexa, atès
que es donen models mentals semàntics o bé pragmàtics i socials. Així, les llengües i les ideolo-
gies no són només individuals, sinó sobretot socials. Un discurs és coherent si té model mental,
però model mental i discurs no són el mateix. Un discurs sobre els esdeveniments té més a veure
amb els models mentals que amb la realitat. Ensems, recalcà l’enorme importància del context en
sociolingüística, ja que hi intervenen moltes variables sobre la situació en la qual hom parla –mo-
del pragmàtic o contextual, que és subjectiu i incomplet, però que presenta una normalització so-
cial. Per tant, la teoria del context cognitiu és la base de la pragmàtica, i totes les ideologies socials
tenen a veure amb els models mentals, perquè la manera de parlar és un reflex de la ideologia que
hom té de fons.

Les intervencions que seguiren foren treballs empírics referents a l’ús del català, del castellà
i/o d’altres llengües en diferents entorns socials.
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