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Mavi Dolç. Vida, llengua i universitat
(València 1961-Barcelona 2009)

 El dia 1 de maig de 2009, mentre els carrers de Barcelona i València s’omplien de manifes-
tants reivindicant els drets de la classe treballadora, ens va deixar per sempre la nostra estimada 
amiga i col·lega Mavi Dolç i Gastaldo. Ningú no podia pensar que la persona incansablement il-
lusionada per la vida i el treball, que era la Mavi, seria presa d’una malaltia fulminant que se 
l’enduria en menys d’una setmana, sense prèvies, sense temps al comiat; encara amb el somriure 
als ulls i el pensament posat en el treball pendent.
 Mavi Dolç va néixer l’any 1961 i va créixer al barri de Russafa de València, a tocar de l’ei-
xample de la ciutat, amb carrers estrets i cases típiques del modernisme popular, on s’ha conservat 
l’ús del nostre català. Un barri on fa goig passejar i comprar-hi al mercat. Ella n’estava molt co-
foia d’haver-hi viscut fins que se’n va anar a Barcelona l’any 1986. En la seva casa familiar del 
carrer Literat Azorín, hi vam compartir moltes hores d’estudi i de confidències mentre estudià-
vem filologia catalana. La coincidència que féssim els mateixos estudis, que jo visqués a prop i 
que tinguéssim una gran estima per la llengua i pel país va propiciar una amistat que ens va enri-
quir mútuament i a la qual sempre hem estat fidels. A més a més, Mavi va estar molt lligada fins 
al final als pobles dels seus pares: Montcada i Bètera, on tenia una casa i una tia, per a la qual era 
com una filla.
 El caràcter de Mavi, la seva generositat i capacitat de treball, la il·lusió per tot el que emprenia 
i la força de convicció que encomanava és, sens dubte, fruit d’una infància feliç i estimulant al 
costat d’una germana, una mica més gran, i d’un pare i una mare treballadors, honestos i intel-
ligents que van saber transmetre-li l’estima per l’estudi i el gaudi del treball ben fet.
 Es va llicenciar en Filologia Catalana l’any 1984 a la Universitat de València. Tot seguit, va 
aprovar les oposicions d’ensenyament mitjà i va fer classes durant dos anys a estudiants de batxi-
ller (un curs a València i l’altre a Alacant). Però Mavi tenia un esperit inquiet i volia anar més 
lluny. Potser perquè havia begut en les fonts fusterianes i havia viscut la catalanitat sociològica 
dels anys vuitanta o senzillament perquè l’atzar es va presentar, el ben cert és que se’n va anar a 
Barcelona, on va iniciar la seva carrera professional. Aquell mateix curs 1986-87 va entrar com a 
professora al Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona, l’any 
1991 s’hi va doctorar en Filologia Catalana amb la tesi Premsa i Llengua. Ciutat de València 
18361936, dirigida per la Dra. Mila Segarra, i el curs 1992 va guanyar un plaça de Professora 
Titular d’Universitat a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB.
 A partir d’aleshores, Mavi Dolç va combinar la docència amb la gestió acadèmica, la investi-
gació i l’activisme cultural. I no podia ser d’altra manera perquè Mavi era treballadora, sociable, 
generosa, passional. Va formar moltes generacions de periodistes, ensenyant-los a comunicar, a 
ser crítics, a conèixer els Països Catalans. Així, cada any, baixava a València amb un grup nombrós 
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d’estudiants a participar en el Congrés de Ciències de la Comunicació que s’organitzava amb 
motiu dels Premis Octubre.
 La seva popularitat entre els estudiants, unida a la gran capacitat de treball, va fer que el 
2002 fos nomenada Delegada del Rector per a estudiants de la UAB, càrrec que va ostentar fins 
a març de 2006. En aquests anys va impulsar i consolidar projectes relacionats amb la millora 
dels serveis als estudiants universitaris de la UAB, que avui dia continuen vigents. Cal citar el 
Programa d’Assessors d’Estudiants, des del qual estudiants dels darrers anys de llicenciatura 
tutoritzen els estudiants de primer curs; la Unitat d’Assessorament Psicopedagògic, on els estu-
diants poden resoldre les seves mancances quant a eines d’estudi i adaptació; la web 2.0, anome-
nada La Xarxa, avui ETC, on els estudiants poden gaudir d’un instrument de comunicació i 
participació; el Gabinet de Consultes Tècniques i Normatives Acadèmiques, creat per resoldre 
problemes individuals amb el professorat, la gestió de la universitat o els òrgans de govern; el 
Programa d’Acollida a Estudiants d’Intercanvi, tan necessari per orientar els estudiants estran-
gers que arriben cada any a la UAB.
 En març de 2006, va deixar el càrrec de Delegada del Rector per a estudiants i va entrar a la 
Universitat Oberta de Catalunya per actuar de Vicerectora Adjunta a la Rectora, lloc que va ocupar 
fins a finals de 2006, i posteriorment es va fer càrrec del Vicerectorat de Cultura i Multilingüisme, 
fins al 31 de desembre de 2007, a la mateixa universitat. Dels projectes que va impulsar com a 
vicerectora de la UOC, cal destacar l’elaboració del Pla de Desenvolupament de la Plataforma 
Virtual UOQUIS 2.0; la realització del Pla de Política Lingüística Multilingüe; la creació d’un Pla 
d’Activitats Culturals Territorials; la iniciativa d’un Pla de Millora de la Biblioteca Virtual; la col-
laboració amb el Gabinet de Comunicació; la millora de les publicacions digitals quant a requisits 
investigadors i científics; etc.
 En març de 2008, és nomenada Cap de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, 
amb l’objectiu de reestructurar i donar un nou impuls a aquesta àrea. Mavi Dolç va posar la imagina-
ció, la intel·ligència, l’experiència i la seva capacitat de treball al servei d’aquesta Institució. L’ideari i 
els objectius que s’hi va marcar estan explicats per ella mateixa en un article «El país que volem», 
publicat en 2009. Així diu: «En aquests moments, portem endavant tot el que es refereix a la cultura 
catalana a l’exterior des de l’lRL. Distribuïm coneixements des de la meua Àrea i les altres dues (Hu-
manitats i Pensament i Creació) a fi que tothom conega i sàpiga que amb la cultura i la llengua catala-
na es poden fer activitats culturals, xarxes de dinamització, promoció dels escriptors, creació cultural 
de dansa, art, artistes de qualsevol tipus i tenim mecanismes de presència fora dels Països Catalans 
molt adequats quan volem presentar alguna exposició, algun escriptor o músic i quan volem impartir 
els millors coneixements a fora» (p. 117). L’article traspua l’interès i la preocupació de l’autora per 
integrar la cultura catalana que es produeix al País València en el conjunt de la cultura catalana: «Al 
país valencià hem aconseguit fer una xarxa de creació i difusió amb artistes consagrats, que volen 
sortir al món, gent que mira de restablir formes d’acció a més llarg termini mitjançant la xarxa de 
professors de lectorat (...). En aquests moments som presents a 160 universitats del món, gairebé el 
30% de les places de lectors de català estan ocupades per valencians» (p. 119). I Mavi, sense saber-ho 
quan escrivia el seu article, acaba amb unes paraules testamentàries: «Tenim molt a oferir. Ens cal, 
però, una política millor, més racional i situada en el món, que ens ajude en comptes de posar bastons 
a les rodes... I ens cal, sobretot, més confiança en nosaltres mateixos» (p. 120).
 Quant a l’activitat investigadora de Mavi Dolç, caldria destacar que, des de sempre, ha estat 
interessada en la recerca de la lingüística aplicada als mitjans de comunicació. Inicialment, va 
formar part de dos equips d’investigació del grup Llengua i Media de la UAB amb projectes fi-
nançats DGICYT, que analitzaren la qualitat lingüística dels diversos espais i gèneres televisius de 
TV3-Televisió de Catalunya. Posteriorment, es va incorporar a l’Anàlisi Crítica del Discurs i va 
fundar amb el professor Xavier Giró el grup d’investigació Observatori sobre la Cobertura dels 
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Conflictes, vinculat al Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB. El 
grup es va formar el 2001 amb professors i estudiants de la UAB.
 Fruit de la recerca sobre la qualitat lingüística de la televisió són els capítols de llibres, escrits 
en col·laboració amb Elvira Teruel (1997 i 1998), que presenten una anàlisi molt exhaustiva dels 
programes informatius: noticiaris de TV3-Televisió; així com un estudi crític sobre l’estàndard 
utilitzat en l’experiència de Canal 9.
 Cal considerar, a més a més, les aportacions sobre el discurs televisiu en treballs en col-
laboració amb Laura Santamaria (1998 i 2000), que tracten aspectes claus del registre comunica-
tiu, com són ara les característiques del gènere ‘notícia’, la traducció de l’oralitat i el doblatge i els 
referents culturals en la subtitulació.
 En l’àmbit de la sociolingüística i els mitjans de comunicació, cal destacar la participació de 
Mavi Dolç (1997) en les V Jornades de Sociolingüística, organitzades per l’Ajuntament d’Alcoi 
sobre llengua i mitjans de comunicació al País València i la importància dels mitjans de petit abast; 
així com el treball en col·laboració amb Josep Lluís Gómez Mompart (1998), on es fa una anàlisi 
crítica de la política lingüística i comunicativa en els mitjans informatius.
 La preocupació per la repercussió dels mitjans de comunicació en les cultures dominades 
indueix Mavi Dolç (1998 i 2000) a escriure sobre què fan els mitjans amb la llengua i quin impac-
te tenen en cultures com la catalana. També sobre aquest tema i, en col·laboració amb Laura San-
tamaria, imparteix una conferència a la universitat de Wales: «The cultural impact of screen trans-
lation into minority languages» a l’abril de l’any 2000.
 Mavi Dolç (1996 i 2000) també s’implica en l’anàlisi del discurs dels mitjans de comunica-
ció, des d’una perspectiva crítica ideològica, en articles on analitza el significat i la connotació o 
quan la ciència i la tecnologia es posen al servei de la utopia. En la línia crítica de quina televisió 
consumim, escriu un article en col·laboració amb Francesc-Josep Deó (1999). Posteriorment, amb 
Xavier Giró (2002), publica una entrevista a Teun A. van Dijk sobre l’anàlisi del discurs i la desi-
gualtat social.
 Durant el 2007, en tant que vicerectora de la UOC, va impartir dues conferències: La política 
lingüística universitaria en Catalunya, en el marc de les Jornades de Bi-multilingüisme, organit-
zades per la Universitat de Bozen i El multilingüisme en un entorn virtual: el cas de la Universitat 
Oberta de Catalunya, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Bar-
celona CUIMPB - Centre Ernest Lluch.
 L’altra faceta de Mavi Dolç, no menys important que les ressenyades fins ara, és la d’activis-
ta cultural, sempre disposada a fer entendre als catalans centrals que els de la perifèria també som 
catalans. Amb matisos de color –si bé es mira–, però amb els mateixos drets i deures. Deures que 
ella feia constantment. Per exemple, va ser la dinamitzadora d’un grup format pels valencians que 
viuen i treballen a Barcelona. I, més endavant, va ser la primera, al costat de Vicent Partal, el di-
rector del diari electrònic VilaWeb, a donar suport al grup «Espai País Valencià», impulsat per 
estudiants valencians a Barcelona, amb un ideari programàtic encaminat a reforçar els lligams 
culturals entre els Països Catalans. Fet i fet, Mavi Dolç, la podríem definir com una espècie d’am-
baixadora de València a Barcelona i de Barcelona a València. En nom d’Acció Cultural del País 
Valencià va tenir actuacions destacades en les diades de l’11 de Setembre, en les diades de Sant 
Jordi, en actes reivindicatius per la llengua. I, a València, no hi faltava mai a les diades del 25 
d’Abril o el 9 d’Octubre.
 En l’aspecte de promotora cultural –i això ja molt abans de la seva tasca com a Cap de 
l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull– caldria comptabilitzar l’estímul i la 
col·laboració que, des dels inicis, ha donat al grup de música catalana Obrint Pas, un grup jove i 
musicalment molt competent, que ha estat capaç no només d’actuar als Països Catalans, sinó de 
donar-se a conèixer internacionalment. Un dels components del grup és Miquel Ramos i Dolç, 
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nebot i deixeble de la Mavi: el seu estimat Miquel. El grup li ha dedicat una cançó, que figura en 
el recordatori que la família va oferir en el multitudinari i emotiu comiat que se li va fer al Tana-
tori de Sant Gervasi. S’escau tant a la Mavi que em permetré de reproduir-ne la primera i la 
darrera estrofa: «Sóc del sud, / del front meridional, / del parlar refugiat, / del somni exilat. / Sóc 
del sud dels sentiments, / sóc del sud de les arrels, / sóc del sud i porte als ulls / llàgrimes de 
lluita i futur.»
 Mavi Dolç s’ha mort massa jove, però ha deixat molta feina feta i petjades profundes en tot-
hom que la va conèixer. Gràcies a ella molts catalans del Principat han après que els valencians 
formem part de la seva vida i de la seva nació. Les generacions futures li hauran d’agrair l’ingent 
treball realitzat, des de totes les instàncies acadèmiques i culturals en què ha participat, a favor de 
l’ús de la llengua i la cultura catalanes, així com l’esforç per promocionar el coneixement d’aques-
ta llengua i cultura al món.

Maria Conca
Universitat de València
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Robert Lafont
(1923-2009)

« une certaine idée de la vie publique et
du devoir de l’écrivain et de l’intellectuel ... » R.L.

 Comment rendre compte de la vie d’un homme aux activités si variées et aux qualités humai-
nes si extraordinaires? Comment ne pas omettre des pans importants ? Car toutes les parties de son 
œuvre sont en relation et en interaction, tout se tient, d’une cohérence surprenante en dépit de ses 
dimensions et de sa diversité. Linguiste, écrivain, spécialiste de la littérature occitane, historien, 
mais aussi théoricien politique et en même temps « engagé dans la cité », cet homme a touché à 
beaucoup de domaines et il a partout laissé ses traces.
 Robert Lafont est né le 16 mars 1923 à Nîmes, il passe une bonne partie de sa petite enfance 
aux bords du Gardon, à Calvisson et à Moussac, chez des grands-parents où il acquiert cette maî-
trise de l’occitan qui le caractérisera toujours, jusqu’aux derniers moments de sa vie. De 13 à 16 ans, 
il vit avec ses parents à Lons-le-Saunier, dans un Jura qui lui paraît lointain et froid. C’est à travers 
cet ailleurs qu’il se découvre Occitan et qu’il commence à lire Mirèio de Frédéric Mistral. De retour 
à Nîmes, il passe le baccalauréat et entre à la faculté de Montpellier pour y étudier les lettres classi-
ques (il ne sait pas seulement le latin et le grec classiques, mais parle aussi couramment le grec 
moderne), tout en participant aux activités du Félibrige. Quand, en 1943, il est requis pour les Chan
tiers de Jeunesse, il se réfugie dans les Cévennes. A la Libération, à 21 ans, il devient provisoire-
ment chef de cabinet-adjoint du préfet du Gard. Une carrière administrative le guette qu’il refuse 
tout autant que la carrière militaire qui, en 1945, l’aurait mené au Commandement Interallié à 
Vienne (son amour pour cette ville date-t-il de là ? il aimait beaucoup y être et y venait chaque fois 
que cela lui était possible). De 1945 à 1964, il enseigne dans l’enseignement secondaire, à Béda-
rieux, Sète, Agde et finalement à Nîmes, avant d’entrer à la faculté des lettres de la vieille univer-
sité de Montpellier en tant qu’assistant de Charles Camproux. J’ai naguère désigné cette période 
allant jusqu’à 1968 comme la période occitane de Lafont (Occitània, en cerca de son èsser).
 Mais, s’il a été un professeur consciencieux, tourné vers ses élèves, éveilleur de vocations 
diverses, son activité principale se situe ailleurs : il assiste en 1945 à la fondation de l’Institut 
d’Etudes Occitanes, abandonnant le Félibrige qui passe par une période difficile (à cause des faits 
de collaboration de plusieurs de ses membres éminents), et se voue au renouveau de la culture 
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