
versitari de Sociolingüística i Comunicació de la UB (CUSC-UB). La presentació de la revis-
ta va anar a càrrec del vicerector de Recerca Jordi Suriñach, el director del CUSC Albert Bas-
tardas, la coordinadora del consell de redacció Josefina Carrera i el coordinador del primer
número F. Xavier Vila.

En l’acte de presentació es va explicar que el propòsit de la revista és connectar la recer-
ca universitària amb les preocupacions i els problemes de la societat i facilitar així un conei-
xement dels fenòmens sociolingüístics i comunicatius del país al gran públic. D’acord amb
aquest objectiu, es va exposar la intenció de publicar bianualment monogràfics pensats, so-
bretot, amb criteris de servei i transferència de coneixement a la societat, i, per aquest motiu,
les temàtiques que s’hi han previst abordar són, entre altres, el model lingüístic de la Consti-
tució espanyola, la comunicació i l’empresa, l’ensenyament de llengües estrangeres o la polí-
tica lingüística a la Unió Europea.

A través d’una demostració als assistents, es va presentar l’estructura de la revista, que ha
estat dissenyada per Mireia Galindo, Sandra Rius i Carles de Rosselló. Es va explicar que cada
monogràfic conté una sèrie d’articles que es poden consultar i imprimir a través de la pàgina
web de la revista (http://www.ub.es/cusc/LSC_set.htm), així com un recull de premsa que in-
clou algunes aportacions importants relacionades amb el tema central de cada número, i una
llista d’enllaços d’interès que poden proporcionar més informació sobre el que s’hi llegirà.
També es va comunicar als assistents que si es volien rebre electrònicament les actualitzacions
de la revista hi havia la possibilitat de poder-s’hi inscriure gratuïtament.

Finalment, es va parlar del contingut del primer número de SLC, titulat El model lingüís-
tic escolar a Catalunya: balanç i reptes. Aquest monogràfic està dedicat a avaluar els resul-
tats del model lingüístic escolar vigent a Catalunya i a plantejar reptes de futur; en definitiva,
els articles d’aquest número analitzen l’escolarització des de diferents punts de vista: 1) els ni-
vells de català i castellà obtinguts pels escolars de Catalunya, per part de Joaquim Arnau, 2)
l’anàlisi dels usos lingüístics a l’“escola” i al “pati”, per F. Xavier Vila, 3) l’impacte de les mo-
dificacions del marc legislatiu sobre el model lingüístic escolar vigent a Catalunya, per Eva
Pons, 4) la conveniència i l’efectivitat reals d’avançar l’edat d’introducció de la llengua es-
trangera, per Carme Muñoz, i 5) el debat sobre els models d’educació bilingüe per garantir el
domini de les llengües oficials a Catalunya, per Montserrat Fons.

L’acte es va cloure amb una copa de cava per als assistents mentre els organitzadors de-
sitjaven que la iniciativa tingués l’interès suficient per poder gaudir d’una llarga existència.
[J. Ca.]

* * *

Presentació de Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció a l’Institut d’Estudis Ca-
talans. — El dia 19 de maig de 2004, en un acte organitzat per la Secretaria de Política Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya, a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, va ser presentat el llibre Tipotext. Una tipologia de textos de no-ficció, fruit d’una
investigació textual duta a terme al Gabinet de Didàctica de l’antiga Direcció General de Po-
lítica Lingüística.

La recerca, dirigida per Rosa Artigas, es va basar en l’anàlisi d’un corpus de textos orals
i escrits procedents de les diferents àrees dialectals del català i de diferents varietats funcio-
nals, i es va centrar en les relacions entre els elements de la llengua i els seus usos comunica-
tius a fi de poder descriure uns tipus textuals que fossin representatius dels usos lingüístics
propis d’uns contextos també prototípics. L’obra final, la tipologia Tipotext, que ha estat edi-
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tada per Eumo Editorial, ha estat elaborada conjuntament per Rosa Artigas, Joan Bellès i Ma-
ria Grau, qui constitueixen l’equip nuclear de la realització del projecte.

L’acte va ser presidit i presentat pel president de la Secció Filològica d’aquest insigne Ins-
titut, senyor Joan Martí Castell, i va comptar amb les intervencions del senyor Eusebi Coro-
mina, representant d’Eumo Editorial, de la senyora Rosa Artigas, coordinadora i coautora del
llibre, i del Secretari de Política Lingüística, senyor Antoni Mir, que va cloure l’acte.

En el decurs de l’acte, Joan Martí Castell va pronunciar la conferència “Noves metodolo-
gies per al coneixement de la llengua” en la qual va posar de manifest la necessitat de pro-
moure un canvi en l’ensenyament del català a favor de potenciar no tan sols el coneixement
gramatical de la llengua, sinó la riquesa lèxica i fraseològica de la seva expressió genuïna, així
com el desenvolupament dels recursos i les estratègies necessaris per a la construcció dels di-
ferents tipus de text que es produeixen en una societat desenvolupada com la nostra. En aquest
sentit, va concloure, el Tipotext fa una aportació decisiva a l’ensenyament de la llengua.

En segon lloc, Eusebi Coromina, després de fer esment dels 20 anys de la fundació de l’e-
ditorial Eumo per la Universitat de Vic, va celebrar la publicació d’aquesta tipologia textual
en la col.lecció «Llengua i text», de la qual és director, i en la qual fa quatre anys va ser publi-
cat el llibre Habilitats comunicatives. Una reflexió sobre els usos lingüístics, també fruit de la
mateixa investigació.

Rosa Artigas va glossar les principals característiques de la tipologia Tipotext, tot desta-
cant els aspectes metodològics que la converteixen en un constructe teòric rigorós i coherent
amb els principis en què es basa i amb les finalitats a assolir. El Tipotext és una tipologia tex-
tual, va destacar, que no solament proposa una manera de classificar els textos de no-ficció,
sinó que constitueix un marc teòric per a la comprensió i l’estudi dels textos d’aquesta mena.
Tot i que es tracta d’un producte lingüístic, el llibre conté nombrosos quadres, llistes i resums,
a part d’un glossari de termes i d’unes orientacions didàctiques, molt útils per a la preparació
de classes i indispensables per a l’elaboració de programes, programacions, plans docents, etc.

Finalment, Antoni Mir va destacar la contribució de la Secretaria de Política Lingüística
al procés d’actualització de l’ensenyament del català mitjançant la introducció de les noves
metodologies en l’ensenyament de la llengua, actuació iniciada per l’antiga Direcció General
de Política Lingüística dins del procés de normalització lingüística. Va destacar que amb la ti-
pologia Tipotext es fa una aportació als estudis pragmàtics del català que té repercussió en els
diferents àmbits de l’ensenyament de la llengua: d’adults, de secundària i universitaris, i que
facilitarà la tasca de professors, avaluadors, dinamitzadors i tècnics lingüistes en general. En
aquest sentit, va afegir que es tracta també d’una contribució a l’ús normalitzat de la llengua.
Per acabar, va manifestar el seu reconeixement als autors intel.lectuals de l’obra i a totes les
persones i institucions que han contribuït a fer possible la seva existència. [M. G.]

Presentació de l’obra de M. Zimmermann. — El proppassat dia 20 d’abril de 2004 va
tenir lloc a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans la presentació de l’obra de Michel Zimmer-
mann, Écrire et lire en Catalogne (IXe - XIIe siècle), en dos volums, editada per la Casa de Ve-
lázquez, Madrid (2003).

El seu autor és membre corresponent de l’IEC, així com de la institució editora, i profes-
sor emèrit de la Universitat de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. El director de la Casa de
Velázquez, Gérard Chastagneret, juntament amb l’historiador i paleògraf Anscari M. Mundó,
membre de la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, feren la presentació de l’obra, mentre
que el seu autor, a més de glossar la personalitat cultural de la Catalunya comtal, explicà la gè-
nesi del seu treball, sorgit d’una tesi d’Estat, de les darreres d’aquest gènere a França, llegida
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