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possibilitats d’estudi en aspectes com la relació entre cultisme, nom popular i nom científic; estu-
dis etimològics; i estudis contrastius amb altres fonts, especialment amb l’Atles lingüístic del do-
mini català.

Finalment, Rosa Colomer va cloure l’acte concretant l’oferta de col·laboració a tots els sectors
interessats, assenyalant l’absoluta disposició del TERMCAT per compartir les dades i afavorir la
col·laboració amb el sector universitari i amb tots els centres de recerca. Els assistents a la sessió
van tenir ocasió d’intervenir també de manera distesa al final de l’acte, i es va fer evident l’interès
que el projecte havia despertat.

F. Xavier Fargas Valero
TERMCAT

Tesi doctoral de Núria Busquet sobre el parlar salat (19 de març de 2010). – El 19 de
març de 2010 Núria Busquet Isart va presentar a la Universitat de Barcelona la seva tesi doctoral
sobre El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús, dirigida per M. Pilar Perea Sabater (Uni-
versitat de Barcelona), davant un tribunal format per Joan Veny, Emili Boix (Universitat de Bar-
celona) i Joan Melià (Universitat de les Illes Balears). Després d’enquestes sobre el terreny realit-
zades a 32 localitats a 125 parlants, hom procedeix a una actualització de les dades incompletes
que posseïem fins ara sobre les àrees costaneres compreses entre Blanes i Begur i sobre Cadaqués,
amb interessants observacions tant dialectològiques com sociolingüístiques, a més de compara-
cions amb l’ús de l’article derivat de ipse a Mallorca i Tàrbena. Va rebre la qualificació d’Excel·-
lent cum laude.

Joan Veny
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de Barcelona

Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana (març de 2010). – El dia
19 de març es va celebrar a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona la jornada «Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana», organitza-
da pel Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) amb el suport de la Universitat de Barce-
lona (UB) i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L’èxit de públic va
desbordar les expectatives i més de dues-centes persones, majoritàriament professionals de la llen-
gua, van seguir amb interès el desenvolupament de l’acte, que es va iniciar a les nou del matí i es
va cloure gairebé a les set de la tarda.

L’objectiu de la convocatòria, tal com va ser exposat per la directora de la jornada, M. Car-
me Junyent, era fer un balanç, des d’una perspectiva lingüística, de la implantació dels criteris
adreçats a visibilitzar les dones en el discurs públic, especialment l’opuscle de la Generalitat de
Catalunya titulat Marcar les diferències: La representació de dones i homes a la llengua, publi-
cat el 2005.

En la ponència inicial, Eulàlia Lledó, principal redactora d’aquest opuscle i d’altres docu-
ments anàlegs, va fer un estat de la qüestió amb l’objectiu de mostrar que en força contextos ja
s’estan aplicant estratègies que permeten visibilitzar la dona en el discurs (duplicacions, ús de
formes no marcades, ús de substantius col·lectius, etc.). També va afirmar que, en aquest punt, i
malgrat la pretensió dels organitzadors de la trobada, no es pot fer una aproximació només lingüís-
tica, sinó que cal considerar també l’element ideològic.
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Seguidament, Neus Nogué, professora de la Universitat de Barcelona, va exposar les dificul-
tats que pot comportar l’aplicació d’algunes de les propostes difoses (confusions semàntiques, il-
legibilitat del text, errors gramaticals, etc.) i va denunciar el risc que la promoció de determinades
propostes no respongui únicament a una «política d’aparador», en què es privilegien actuacions
que fan molt soroll però que tenen poc efecte sobre la situació que es pretén canviar. Entre els seus
plantejaments destacava el fet que ella i moltes altres dones no se senten excloses quan llegeixen
textos en què es fa ús del masculí plural com a forma no marcada, la qual cosa no és inconvenient
per a l’adopció de determinades solucions que ja s’han anat incorporant als usos generals, com és
el cas de la feminització (quan escau) dels noms de les professions.

En la taula rodona posterior, representants de diverses entitats van oferir un balanç de l’apli-
cació dels criteris en els seus àmbits d’actuació. Joan Martí, president de la Secció Filològica de
l’IEC, va presentar una ràpida visió de les actuacions fetes en el diccionari normatiu per resoldre
determinats biaixos sexistes, fonamentalment en definicions i exemples, però també va assenya-
lar la necessitat de respectar els usos tradicionals i de no allunyar-se excessivament de la llengua
parlada, que és sempre a la base del sistema lingüístic. Ismael Pitarch, lletrat major del Parlament
de Catalunya, i Margarida Sanjaume, responsable dels serveis lingüístics d’aquest ens, van pre-
sentar les diverses etapes que han viscut en l’intent d’aplicació de certes orientacions, i les difi-
cultats pràctiques amb què havien topat; actualment, als textos normatius del Parlament es con-
sidera que el masculí plural té valor inclusiu. Anna Solà, de l’Institut Català de les Dones, va
emmarcar les actuacions de visibilització en un moviment de caràcter internacional, amb dispo-
sicions i recomanacions emanades d’institucions com la Unesco o la Unió Europea. Pilar Murtra,
de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya, va presentar una valoració
dels criteris feta conjuntament amb lingüistes de diversos departaments; la conclusió és que hi
ha algunes de les orientacions que resulten difícilment aplicables, tot i que n’hi ha d’altres que
ja s’estan aplicant amb normalitat. Finalment, Marta Juncadella, dels Serveis Lingüístics de la
UB, va explicar que en els textos que revisen apliquen en la mesura possible les recomanacions,
tot i que en determinats contextos és molt difícil de defugir el masculí amb valor de forma no
marcada.

Tot seguit hi hagué una altra taula rodona en què tres representants del Departament d’Edu-
cació, Bàrbara Melenchon, Montserrat Romagosa i Lluïsa Jiménez, miraven de respondre al plan-
tejament «Si canvia la llengua, canvia el món?». Van exposar que, en general, en els àmbits edu-
catius oficials es considera la llengua com un instrument per al canvi, i que per això s’hi apliquen
les orientacions lingüístiques que afavoreixen la presència de les dones en els textos, si cal, treba-
llant per canviar els hàbits lingüístics.

A la tarda, una altra taula rodona aplegava representants d’àmbits més allunyats de l’Admi-
nistració: els mitjans de comunicació, la traducció i la creació literària. Albert Pla, cap d’Edició de
l’Avui, va plantejar que al diari solen atorgar al masculí la categoria de forma no marcada (cosa
que, segons ell, no ha generat mai queixes dels lectors) i va fer èmfasi en la necessitat de l’econo-
mia del llenguatge en aquest entorn comunicatiu, i molt especialment en titulars i notícies. Pau
Vidal, crucigramista i traductor, es va expressar en un sentit semblant, i va posar l’exemple dels
mots encreuats com a context en què la màxima brevetat i el joc d’implícits porta a l’ús del mas-
culí com a forma no marcada. Finalment, Jordi Puntí, escriptor, va argumentar que l’autor literari,
com a creador d’un món, té total llibertat a l’hora d’escollir els recursos lingüístics, i que en tot cas
pot jugar amb la visualització o ocultació del sexe del narrador com un element més per al desen-
volupament de la història.

Un debat intens amb tots els assistents va posar punt final a la jornada. Hi van haver diverses
aportacions, en un sentit i en un altre, i diversos assistents, sobretot professionals lingüístics, van
manifestar compartir els principis de no-discriminació per raó de sexe, però es van mostrar crítics
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amb la generalització de determinades solucions que forcen la llengua o que són directament
agramaticals. En aquesta línia es va suggerir que caldria diferenciar contextos d’ús (orals o escrits,
individuals o institucionals, etc.) i matisar algunes propostes. La conclusió més interessant és la
creació d’un grup de treball, compost de persones amb sensibilitats diverses, que en un termini
breu s’ha compromès a elaborar unes orientacions que puguin ser àmpliament compartides. La
cloenda de la jornada va ser a càrrec de Joan Solà, referent indiscutible per a tots els lingüistes de
llengua catalana, que va demanar sentit comú i professionalitat en la revisió dels criteris i va feli-
citar organitzadors, ponents i assistents per l’interès del debat suscitat.

Rosa Colomer Artigas
Directora del termcat

Un quàdruple doctorat honoris causa per la UNED en reconeixement a les llengües
d’Espanya i llurs literatures (març de 2010). – El passat 23 de març de 2010, en el marc del Dia
de la UNED, van rebre el Doctorat Honoris Causa per la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) els professors Jean Haritschelhar Duhalde, Xesús Alonso Montero, Antoni M.
Badia i Margarit i Humberto López Morales.

Potser, els abundosos mèrits acadèmics dels quatre nous doctors són sobradament coneguts
del lector d’aquesta nota i no cal, doncs, recordar-los ací. L’important és que, entre tots quatre, es
dibuixa d’un colp el mapa complet del patrimoni cultural comú, tan sovint ignorat o menyspreat,
de l’estat espanyol. I és, doncs, aquest patrimoni el que rep, indirectament, l’homenatge de la
UNED.

Val a dir que els estudis de filologia basca, catalana i gallega ja compten amb una tradició
relativament llarga a la UNED. Els estudis de basc s’hi van introduir en el curs 1989-1990; els de
català, en 1990-1991; els de gallec, en 1997-1998. Els noms que de bell antuvi apareixen lligats a
aquests estudis en aquesta primera època, clarament d’embranzida, són els dels professors Patricio
Urquizu (de l’àrea de basc), Júlia Butinyà (de la de català) i Manuel Rodríguez Alonso (de la de
gallec). Al llarg, doncs, de quasi vint anys s’ha produït un constant desenvolupament de les filo-
logies basca, catalana i gallega, que es pot representar emblemàticament en dues fites. La primera
és la Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca, anuari que ja compta amb catorze
números; la segona, la posada en marxa d’un màster amb el títol de «Literaturas hispánicas (cata-
lana, gallega y vasca) en el contexto europeo». Entre una i altra, s’estén un vast magma d’inicia-
tives, entre les quals hi ha, per citar-ne només un exemple, les matèries de llengua i literatura ca-
talana, gallega i basca impartides en la vella llicenciatura de Filologia hispànica, ara en extinció;
a més de cursos d’estiu, jornades d’estudi, etc. Tot aquest camí és el que omple de significat l’efe-
mèride ací ressenyada: n’és la culminació, una mena de símbol del que ja s’ha fet i signe d’un
futur que desitgem igualment esponerós. Precisament per això, no és casual que, el mateix dia de
la concessió d’aquest doctorat tingués lloc, com a part de la celebració, el segon seminari anual
del màster adés esmentat. Es tractava d’una mena de prolongació acadèmica de la celebració, ja
que el complement extraacadèmic corregué a càrrec de la cantant Maria del Mar Bonet, que va
oferir un excel·lent concert —que dedicà, precisament, al prof. Badia i Margarit— com a cloenda
i comiat del Dia de la UNED.

Els professors Jean Haritschelhar, Xesús Alonso i Antoni M. Badia van ser apadrinats per la
prof. Júlia Butinyà, mentre que el professor Humberto López ho fou per la prof. Mariluz Gutiér-
rez. Les laudationes dels nous doctors foren responsabilitat dels professors Patricio Urquizu, per
l’àrea de basc, antic professor titular de filologia basca a la UNED i, actualment, professor hono-
rari; Xavier Frías, actual responsable de l’àrea de filologia gallega; Júlia Butinyà, actualment ca-
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