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Sono inoltre intervenuti Antonio Romano a proposito delle ricerche fonetiche che sta condu-
cendo in Italia nel più ampio quadro dell’ALiR e Gianmario Raimondi che ha presentato il recen-
tissimo Atlas des Patois Valdôtain (APV), opera da lui diretta insieme a Saverio Favre.

Dal quadro di insieme emerge come i cantieri di indagine dialettale e geolinguistica, sia quelli 
locali come il NALC-BDCL o l’APV, sia quelli di più vasti orizzonti come l’ALiR riescano nono-
stante tutto a portare sempre nuovi dati alla luce dei quali aggiornare le letture dei fatti linguistici 
secondo paradigmi ormai consolidati.

Matteo rivoira

29è Coŀloqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 29) (17 de setembre de 
2021). — Divendres 17 de setembre de 2021 va tenir lloc una de les activitats acadèmiques  
de trajectòria més dilatada i periodicitat més regular de la Facultat de Filologia i Comunicació de 
la Universitat de Barcelona: el Coŀloqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB), orga-
nitzat per la Secció de Lingüística Catalana del Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General i pel Grup d’Estudi de la Variació (GEV). Enguany, amb una comissió organitzadora for-
mada per Emili Boix i Montserrat Sendra, professors del departament.

Aquesta jornada anual, cita imprescindible en el calendari dels estudis lingüístics a casa nostra, 
arribava a la 29a edició, i pot presumir de ser una de les primeres activitats científiques a recuperar 
—feliçment— la presencialitat a la Facultat de Filologia i Comunicació en el nou escenari. Malgrat 
tot, sembla que certs aspectes de l’ordre pandèmic perduraran: en efecte, alguns dels ponents van 
intervenir-hi en línia, i l’acte es va emetre en directe a través del web de la UB i YouTube.

El coŀloqui va comptar amb l’obertura de rigor presidida per Javier Velaza, degà de la Fa-
cultat, i amb les intervencions de Mariona Taulé com a secretària acadèmica del Departament, 
Lluís Payrató com a director del GEV i Emili Boix com a representant de la comissió organitza-
dora. A continuació, la jornada s’estructurava en tres blocs de tres ponències cadascun, articulats 
entorn d’un tema d’innegable actualitat: «Fer recerca sociolingüística en temps de pandèmia». 
En paraules dels organitzadors, el CLUB 29 volia esdevenir «una finestra d’accés a diferents 
vies de coneixement en la recerca en (socio)lingüística actual en els territoris de parla catalana» 
desenvolupada en «els temps difícils i dolorosos de pandèmia». Amb la voluntat expressa, a 
més, de donar veu a «joves estudiosos de tradicions sociolingüístiques diverses», entre els quals 
una bona nòmina d’investigadors vinculats al CUSC, centre de referència dels estudis sociolin-
güístics a la UB.

El primer bloc, el va obrir una ponència d’Andreia Moroni sobre «Perspectives feministes per 
a la recerca sociolingüística», un repàs de diferents aportacions teòriques i epistemològiques del 
feminisme que poden servir tant per replantejar les preguntes de recerca que aborden els sociolin-
güistes com per repensar la seua «subjectivitat» i la seua posició respecte els seus objectes d’estu-
di. A continuació, Aveŀlí Flors-Mas va presentar «Una panoràmica de les polítiques lingüístiques 
universitàries a l’espai Vives» i va defensar la necessitat d’actualitzar aquestes polítiques per evi-
tar que l’extensió de l’ús de llengües de comunicació més àmplia com el castellà o l’anglès en les 
institucions d’ensenyament superior acabe representant una amenaça per a la sostenibilitat del ca-
talà com a llengua acadèmica. En l’última intervenció del bloc Hèctor Llull va presentar els resul-
tats del seu treball de fi de grau sobre «Els usos interpersonals dels alumnes de la Bressola», 
escoles d’immersió a la Catalunya del Nord. Llull va destacar com, en un context de minorització 
aguda del català, el model de la Bressola aconsegueix consolidar usos interpersonals de la llengua 
entre estudiants. Usos que, no obstant, presenten símptomes evidents d’erosió amb el temps, i es-
pecialment en el pas de primària a secundària.
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El segon bloc es va iniciar amb la ponència «Crítica, conflicte i discurs entorn del bilingüisme 
social». Sebastià Moranta hi va desenvolupar una anàlisi dels discursos entorn d’aquesta qüestió 
que transcendia les aportacions fetes des del nostre àmbit lingüístic per acostar als assistents autors 
i textos de l’àmbit romanès-moldau o russòfon, entre altres. A continuació, Montse Sendra i Mari-
na Massaguer van presentar els resultats de dos projectes de recerca aplicada desenvolupats al 
CUSC. Sendra va reflexionar sobre «El professorat de secundària i la promoció de l’ús del català» 
des del sistema educatiu, i va presentar un catàleg d’estratègies per afavorir l’ús de la llengua a 
l’aula desenvolupat a partir d’entrevistes a una mostra de docents de secundària. De la seua banda, 
Massaguer va presentar un treball sobre «La dinamització de l’ús de la llengua al CPNL», en què 
s’exploraven diferents vies que haurien de permetre a aquesta institució facilitar, en major mesura 
que no ara, el pas del coneixement a l’ús social del català entre els immigrants adults.

Després d’una pausa per dinar, el tercer i últim bloc va començar amb la intervenció de Zhe 
Shao sobre «Ideologías y estrategias lingüísticas en el mantenimiento de la lengua de herencia de 
los hijos en familias mixtas chino-españolas/catalanas». La ponent va ressaltar la falta de contex-
tos d’ús del mandarí fora de la llar com un dels principals factors que en dificulten l’aprenentatge. 
A continuació, Roser Giménez va plantejar una interesant reflexió sobre els «Efectes de la pandè-
mia en el benestar dels pèrits lingüistes», que convidava a no menystenir els efectes perniciosos 
del malestar psíquic i emocional en el món forense i de la recerca universitària. Finalment, amb la 
ponència «Innovant per pandèmia: recerca amb GoogleForms», Natxo Sorolla va examinar dife-
rents recursos tecnològics que poden facilitar l’obtenció de dades empíriques per a la recerca soci-
olingüística en condicions de confinament.

Els enregistraments de les ponències de la jornada es poden recuperar al web de la universitat1 
i se’n preveu la publicació dins de la «Coŀlecció Lingüística Catalana» d’Edicions UB.

Aveŀlí flors-mas
Universitat de Barcelona

Premis i distincions. — Al llarg del curs que va d’octubre de 2020 a setembre de 2021, diver-
sos membres de la Secció Filològica han estat distingits amb homenatges, premis i distincions; per 
aquest motiu el Comitè de Redacció d’ER els felicita efusivament i, quan es tracta d’homenatges 
pòstums, els recorda amb emoció. Lídia Pons i Griera i Joan Julià-Muné (aquest a títol pòstum) 
han estat guardonats ex aequo amb el Premi Pompeu Fabra 2020 de la Generalitat de Catalunya en 
la categoria de trajectòria professional, científica o cívica (24 de novembre de 2020). L’Ajunta-
ment de Girona ha inaugurat els Jardins Modest Prats, al barri antic, a prop de la Universitat i del 
Seminari Diocesà, en el dia del setè aniversari del seu traspàs (29 de març de 2021). Josep Vallver-
dú ha estat distingit amb el Premi Especial del Jurat dels VIII Premis Martí Gasull i Roig, que 
concedeix Plataforma per la Llengua (Teatre Poliorama, 19 d’abril de 2021). Vicent Pitarch ha re-
but la distinció extraordinària del Consell Social de la Universitat Jaume I pel seu compromís amb 
la llengua i la cultura, per acord del Consell de Govern de la Universitat (1 de juny de 2021). Al-
bert Turull ha estat nomenat director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida el 26 de juliol de 2021. Ramon Sistac ha estat nomenat membre 
de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, per aprovació del Consell de Govern d’Aragó el 29 de 
juliol de 2021; els membres d’aquesta Acadèmia són elegits a parts iguals per les Corts d’Aragó, el 
Govern d’Aragó i la Universitat de Saragossa. Joan Veny, que ha estat president de l’Atlas Lin-

1.  Vegeu <https://www.ub.edu/ubtv/video/club29-col-loqui-recerca-sociolinguistica-2021>. [Consulta: 17 de 
setembre de 2021.]
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