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tedra Joan Fuster de la Universitat de València»; Salvador Ortells (director de l’Espai Joan Fuster), 
«La poesia de Joan Fuster»; i Francesc Pérez Moragón (director d’honor i assessor extraordinari 
de l’Espai Joan Fuster), «El món de Joan Fuster». L’endemà dia 26, en un matí prou més distès, 
Antoni Carrasquer, bibliotecari municipal de Sueca i cronista de la ciutat, oferí una exposició so-
bre «Els malnoms suecans», seguida d’activitats de familiarització amb l’entorn, com ara una visi-
ta guiada pel Parc Natural de l’Albufera i fins a la Muntanyeta dels Sants, des d’on la mirada es 
delia amb tot aquell bé de Déu de terres i aigües, de mar i cel. 

José Enrique gargaLLo giL
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra (Barcelona, 7 i 8 de novembre de 
2019). — Ja és un costum que cada tardor tingui lloc la jornada de la Càtedra Pompeu Fabra 
(d’ara endavant CPF); la de l’any 2019 va ser la cinquena, des que es va celebrar la primera l’any 
2015. Des dels seus inicis l’any 2014, en la seva cita anual, la CPF de la Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF), a banda de tractar la figura de Fabra en les seves primera i quarta jornades, ha posat 
damunt la taula diferents temes d’especial interès i amb un punt polèmic sobre la llengua i  
la cultura catalanes. La Cinquena Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, titulada «L’impacte de la 
mundialització sobre la llengua: el cas del català», va seguir aquesta línia de jornades i va versar 
sobre la repercussió que la globalització econòmica, la tecnològica, la cultural i la dels espais 
comunicatius tenen sobre la llengua de Fabra, tenint en compte que la llengua és un dels elements 
vertebradors d’una societat.  

La jornada, que es va dur a terme en col·laboració amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), va 
tenir lloc els dies 7 i 8 de novembre, i l’estructura va ser la mateixa de cada any: una conferència 
dijous al vespre a l’Institut d’Estudis Catalans, com a obertura de la Jornada, i tres ponències al 
matí de l’endemà a la UPF, en aquest cas al Campus del Poblenou. A l’acte d’inauguració, hi van 
participar la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa; el president de l’IEC, Joan-
domènec Ros; la vicerectora per a projectes de la docència de la UPF, Cristina Gelpí, en nom del 
rector Jaume Casals, i la directora de la CPF i presidenta de la Secció Filològica, M. Teresa Cabré. 

La Cinquena Jornada de la CPF va tenir un format especial respecte a les jornades anteriors i 
és que la conferència inaugural, titulada «Impacte de la globalització econòmica sobre la llengua», 
va comptar amb dos ponents, que provenien d’àmbits i sectors ben diferents. Per una banda, Gui-
llem López Casasnovas, catedràtic d’Economia de la UPF i membre de l’IEC, va abordar el tema 
des del punt de vista d’un economista i, per l’altra, Marina Porras ho va fer des de la mirada d’una 
jove crítica literària i llibretera. El primer ponent, López Casasnovas, apartant-se de la visió dels 
economistes clàssics, va fer un traç del model sociopolític i econòmic actual que li va permetre 
diagnosticar i analitzar les repercussions que la globalització econòmica té sobre la llengua catala-
na. Finalment, el conferenciant va proposar algunes vies d’actuació relacionades amb l’economia 
que de cara al futur podrien servir per no perdre de vista el valor de la llengua pròpia, que, en pa-
raules de l’autor, «és una riquesa que sobrepassa una generació o un model de producció econò-
mics determinats». Porras, per la seva banda, va captivar el públic posant en evidència les 
diferències que la globalització ha suscitat entre alguns sectors del panorama cultural català. Men-
tre que va argumentar que hi ha un sector, el literari, que disposa d’un teixit prou assentat, n’hi ha 
d’altres, com les produccions de cinema o els continguts d’oci, que en surten més mal parats. Por-
ras va afirmar que la mundialització es pot entendre com una oportunitat en molts sentits, però que 
cal construir una xarxa cultural forta per no deixar desemparada la llengua catalana en sectors  
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que són crucials per a la seva supervivència. En acabar les dues intervencions, va tenir lloc un col-
loqui entre els ponents i el públic assistent a la jornada.

L’endemà divendres a les 9 del matí, després de donar la benvinguda als assistents, la Dra. 
Cabré va presentar la conferència «El català: una llengua minoritària cosmopolita?», a càrrec de 
Vicent Partal, periodista i director de Vilaweb. Partal va fer una flamant anàlisi sobre la posició del 
català en els diversos espais digitals per analitzar-ne la cabuda que hi té. Amb gràfics molt il·lustra-
dors i l’auditori del Campus de Poblenou de la UPF ple, el periodista va explicar el perquè del fet 
que el català es pugui considerar una llengua global tecnològicament parlant, tot i ser una llengua 
minoritzada localment, i va subratllar la importància de no abaixar la guàrdia per no revertir la si-
tuació i, tanmateix, millorar-la. 

Després de la pausa, Margarida Aritzeta, escriptora, professora i degana de la Institució de les 
Lletres Catalanes, va pronunciar la conferència titulada «Apunts sobre la mundialització cultural i 
els seus efectes en l’ús de la llengua catalana». Amb un to narratiu, Aritzeta va fer un recorregut 
històric, amb pinzellades de la seva pròpia experiència, des de finals de la dècada dels 60 fins a 
l’actualitat, per reflexionar sobre l’evolució de la cultura catalana en un món que ha passat de ser 
local a esdevenir global, i va alertar de la necessitat de tenir un estat propi per combatre el desem-
parament lingüístic en què possiblement es trobaran les pròximes generacions, que actualment no 
disposen de prou continguts culturals en català. 

Finalment, Josep Gifreu, catedràtic emèrit de Teoria de la Comunicació de la UPF i membre 
de l’IEC, en la seva conferència «Impacte de la globalització dels espais comunicatius sobre la 
llengua. Deu apunts per a l’exploració», va desgranar en diferents punts com afecta la globalitza-
ció en l’àmbit de les comunicacions a les comunitats lingüístiques i com aquestes afronten la pre-
servació de la llengua. El comunicòleg va afirmar, d’una banda, que cal generar un espai on  
la societat estigui compromesa amb la lleialtat lingüística del territori i, d’altra banda, que és ne-
cessari un estat que promogui i protegeixi la llengua, sense el suport del qual es fa difícil preservar 
el català en el món digital. 

Després de totes les intervencions originals, la Dra. Cabré va donar pas al debat de la jornada, 
que es va allargar fins ben entrades les dues del migdia, i, finalment, va exposar-ne les conclusions 
més destacades. Per a més informació sobre la jornada, podeu recuperar la gravació de l’acte a la 
pàgina web de la CPF (<https://www.upf.edu/web/catedrapompeufabra>). A més, cada jornada es 
recull després en una publicació que es presenta a la jornada de l’any següent. La publicació de les 
actes de la Cinquena Jornada s’inclourà a la sèrie de publicacions que es poden trobar en format 
digital a la mateixa pàgina web. 

Laia vidaL sabanés
Universitat Pompeu Fabra

XV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics (Perpinyà, 15 i 16 de novembre de 2019). 
— L’origen del Grup d’Estudis Etnopoètics (GEE) té lloc el 7 d’octubre de 2004, a la Universitat 
Rovira i Virgili (URV), en una reunió pensada per a constituir un grup de treball en l’àmbit de 
l’etnopoètica i el folklore. L’objectiu era acoblar esforços dispersos i formar un grup multidiscipli-
nari que intercanviés experiències i projectes. Aquesta reunió va ser promoguda pels professors 
Josep M. Pujol (Barcelona 1947-2012) i Carme Oriol —del Departament de Filologia Catalana de 
la URV— i va aplegar un bon nombre d’investigadors de diversos indrets dels Països Catalans, 
força d’ells vinculats a l’àmbit universitari. Fou el 25 de novembre del 2005, a la URV, que, final-
ment, es constituí formalment el grup, s’elegí un primer grup gestor i es decidí fer una trobada 
anual de caràcter rotatiu pels territoris del domini lingüístic. Des d’aquella data, se n’ha fet una 
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