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4) La projecció social. És la conseqüència ineludible de la vida de persones que
menen una vida pública, per mitjà de l’escriptura (llibres, articles) i de la paraula (cursos, conferències). Modest Prats ha esdevingut un home conegut i escoltat, un home popular en els medis que anomenem «de cultura general».
Acabo. Si hem de fer cas de les dimensions descrites de Modest Prats, sobretot pel
que fa a la recerca i a la docència, convindreu amb mi —i amb els altres col.legues que
també han signat la proposta— que ell reuneix amb escreix les condicions requerides per
a ésser membre de la Secció Filològica del nostre Institut d’Estudis Catalans.
Text llegit pel senyor Josep Gifreu i Pinsach en el Ple del dia 4 d’abril de 2005 i
preparat pel senyor Antoni M. Badia i Margarit
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l senyor Miquel Àngel Pradilla Cardona

és doctor en filologia catalana amb la tesi Variació i canvi lingüístic en el català de transició nord-occidental/valencià (cum laude per unanimitat, 1993). Des de l’any 1997 és
professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili.
Actualment n’és el director. I des de l’any 2004 fa de consultor de l’assignatura dialectologia catalana a la Universitat Oberta de Catalunya.
Les línies de recerca que ha fressat la seva activitat investigadora transiten les diverses branques de la sociolingüística, amb una atenció preferent per la sociolingüística
de la variació i per la sociologia del llenguatge. També ha fet incursions en el món de la
toponímia (Toponímia dels pobles valencians: Rossell, 2002, i Toponímia dels pobles valencians: Canet lo Roig, Generalitat Valenciana, en premsa —els dos realitzats amb Joan
Anton Verge) i de l’etnopoètica (El joc ancestral de la paraula, 1977, Alambor —amb
José Enrique Gargallo—).
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La intensa activitat investigadora que ha portat a terme es visualitza en la llarga
nòmina de projectes de recerca en què ha participat: del Ministeri (1. Identitat ètnica i
processos migratoris a Catalunya: els aspectes sociolingüístics dels agrupaments ètnics a
la Canonja (Tarragona); 2. Aspectes sociolingüístics i psicolingüístics de les comunitats
de parla i els grups lingüístics minoritzats a Espanya; 3. La interacció de llengües en parlants plurilingües i plurilectals a Espanya; 4. El tractament dels elements lexicalitzats en
un diccionari bilingüe; 5. Models d’organització articulatòria i processos de canvi fonètic, i 6. L’estudi del canvi lingüístic en «temps real» en diverses comunitats de parla catalana anteriorment analitzades en «temps aparent»); de la Generalitat Valenciana (Atles
toponímic valencià i Atles lingüístic de la Comunitat Valenciana), i de la Generalitat de
Catalunya (Projecte EULC-03. Anàlisi de l’Enquesta d’Usos Lingüístics de Catalunya).
Dels projectes en qüestió i de l’activitat investigadora individualitzada, n’han sorgit nombroses publicacions:
— En la sociolingüística de la variació, les aportacions més destacables fan re-
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ferència a: l’anàlisi de fenòmens variables de natura fònica, segmentals i suprasegmentals
i revisió epistemològica i aportacions metodològiques. Destacaria les publicacions destinades a reforçar una comunió metodològica entre les metodologies de la sociolingüística
variacionista i de la fonètica experimental (va ser l’impulsor i director, entre els anys
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1990-1995, del Laboratori de Fonètica Experimental de la Universitat Rovira i Virgili).
— En la sociologia del llenguatge, han estat tres els àmbits de dedicació prioritària: 1) estudi de les dinàmiques disgregadores de la comunitat sociolingüística catalanòfona, amb una atenció especial al cas valencià; el llibre El laberint valencià constituiria la seva aportació més emblemàtica; 2) avaluacions territorialitzades de la vitalitat i ús
de la llengua, i 3) planificació del corpus (variació versus estandardització). En aquest
darrer apartat, ha dedicat una atenció especial al seu territori de procedència: l’àmbit de
les comarques de la diòcesi de Tortosa, una zona transfronterera ubicada al bell mig del
domini lingüístic. En els seus treballs ha cercat un equilibri metodològic entre dos conceptes que, mal interpretats, poden crear seriosos entrebancs en la difusió de la varietat
estàndard de la llengua: la identificació de l’usuari amb el model versus els models formals monomòrfics.
Complementa la seva activitat docent i investigadora, amb una intensa activitat
des del Grup Català de Sociolingüística, Cercle XXI i l’Institut Ramon Muntaner, entitat
coordinadora de centres d’estudis dels Països Catalans. També fa de director científic
d’Edicions Alambor i d’Onada Edicions.
En suma, aquestes són solament algunes de les seves importants aportacions al coneixement i a la recerca en els àmbits de què s’ocupa.
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Vull destacar també la seva lleialtat al país, a la cultura i a la llengua; la defensa
inequívoca de la unitat del català, i també el respecte i la consideració més elevada que
em consta que li mereix l’Institut d’Estudis Catalans.
Text llegit pel senyor Joan Martí i Castell en el Ple del dia 4 d’abril de 2005

Josep Martines Peres

l senyor Josep Martines Peres nasqué a

Benimantell (Marina Baixa) el febrer del 1961.
Els seus primers estudis foren de magisteri: el 1983 obtingué el títol de mestre
d’educació general bàsica (orientació en filologia anglesa). Posteriorment, l’any 1986, es
llicencià en filologia catalana amb la màxima qualificació i l’any 1997 obtingué el títol de
doctor també en filologia catalana amb la tesi El valencià del segle XIX: Estudi lingüístic i
edició del «Diccionario valenciano» de Josep Pla i Costa, que meresqué la qualificació
d’excel.lent cum laude per unanimitat. És també màster en toponímia per la Universitat
de València (1991). Actualment és professor titular del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant.
És membre de l’Asociación Hispánica de Literatura Medieval, de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes i de l’Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana, del qual ha format part de la Junta de Govern com a tresorer i com a secretari entre el 1997 i el 2003.
El senyor Josep Martines és una persona amb una formació sòlida en lingüística,
coneixedor de les tendències més recents, i amb un gran coneixement de la llengua i una
notable sensibilitat a propòsit dels problemes que s’hi relacionen.
És, per altra banda, una persona extraordinàriament activa. Treballa en diverses
línies de recerca i ha produït un nombre important d’articles i algun llibre, resultat de les
seves investigacions. Els centres d’interès de la seva recerca actual són la sintaxi històri-
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