
La segona part es va centrar en l’exposició i els comentaris al voltant de l’enquesta que els
sociòlegs de l’equip valencià del CRUSCAT (Rafael Castelló i David González) havien por-
tat a terme els darrers mesos entre els diferents estaments educatius dels centres docents que
tenen programes en català de la ciutat. Hi van participar com a relators F. Xavier Vila, com a
director de la Xarxa CRUSCAT, Enric Pellín i Vicent Berenguer, dos directors dels centres
d’ensenyament inclosos en l’enquesta, i els sociolingüistes i coordinadors de la Jornada, Brau-
li Montoya i Antoni Mas. Els resultats de l’enquesta mostren una aturada en el descens que
s’observa en la transmissió del català entre les generacions anteriors a les dels alumnes i una
tímida introducció d’uns usos parcials de «la llengua de l’escola» en certs contextos de la vida
familiar. Ara bé, no podem oblidar que parlem d’un 6% de tota la població escolaritzada d’A-
lacant. Els debats van ser molt rics gràcies a la participació de persones implicades en el pro-
cés educatiu i la normalització del català a la ciutat. Entre algunes de les intervencions desta-
cades podem citar la de membres de la comunitat universitària alacantina com Lluís Català,
professor associat de sociologia, Josep Forcadell, director del Secretariat de Promoció del Va-
lencià o Josep Maria Baldaquí, catedràtic de la Facultat d’Educació.

Brauli MONTOYA

Universitat d’Alacant

Presentació dels Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa
Cabré Castellví. – El dimarts 13 de març 2007 se celebrà, a l’Institut d’Estudis Catalans de
Barcelona, l’acte de presentació dels dos volums d’Estudis de lingüística i de lingüística apli-
cada on es publiquen els articles redactats per sis «mestres» i vint-i-sis «deixebles» de Maria
Teresa Cabré per celebrar el seixantè aniversari de la festejada catedràtica de la Universitat
Pompeu Fabra.

La sala Pere Coromines estava plena de gent de bon humor, segurament tots alumnes,
col.legues, amics i amigues, de la homenatjada. Formaven la mesa de la presidència, Joan
Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC, Lluís Payrató, col.lega de la doc-
tora Cabré al Departament de Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona quan els dos
dirigien el Màster en Lingüística Aplicada: Planificació i Serveis Lingüístics; Antoni M. Ba-
dia i Margarit, representant els contribuients al primer volum d’homenatge, ço és, el dels
«mestres de la M. Teresa Cabré»; Mercè Lorente, la qual figura primera en la llista d’editors
de l’homenatge (en companyia de Rosa Estopà, Judit Freixa, Jaume Martí i Carles Tebé), i
Josep M. Mestres, representant –Mercè i Josep–els «doctorands» de la professora Cabré que
havien contribuït amb articles en el segon volum. Les quatre persones responsables de l’edi-
ció deuen haver redactat la «Semblança de M. Teresa Cabré Castellví», amb la qual acaba el
primer volum (p. 139-145, no firmades). Aquesta Semblança deixa constància de moltes més
activitats i realitzacions de l’homenatjada que els membres de la mesa van tenir ocasió de
mencionar: Fundadora i directora del Termcat, directora de les Oficines Lexicogràfiques a
l’IEC, del Servei de Lingüística Catalana a la Universitat de Barcelona, i després, ja a la
Universitat Pompeu Fabra, directora del Centre de Referència en Enginyeria Lingüística, de
l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada, implicada en els projectes que s’amaguen
darrera sigles com AETER, ACETERM, REDESTERM, REALITER, COLTE, FECYT,
CONICET, i un llarg et cetera.

Si la Semblança, i el que es va dir durant l’acte, impressiona per aspectes acadèmics, les
Dedicatòries que tots els col.laboradors dels dos volums d’homenatge afegiren a la fi dels seus
treballs –a més d’una breu nota bio-bibliogràfica– fan al lector una impressió corprenedora de
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quant admiren la Teresa els seus mestres d’ahir, esdevinguts col.legues, i de la sincera gratitud
de part dels seus doctorands.

Acabat l’acte, els assistents foren convidats a celebrar, al pati de l’IEC, l’aniversari de la
Teresa fruint d’un generós bufet de begudes i d’una gran varietat de fingerfood (per introduir
ací un anglicisme –corresponent, crec, a una llacuna en el lèxic català– que segurament serà
descobert per més d’un deixeble de la professora Cabré que col.labora en algun d’aquests nous
Observatoris de Neologismes que la seva mestra crea, coordina i dinamitza, ara mateix, en tot
el nostre país).

Curt WITTLIN

Universitat de Saskatoon

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Menorca (Maó-Ciutadella, 11-12 de maig
de 2007). – Per invitació de l’Institut Menorquí d’Estudis, i amb motiu del centenari de l’IEC
(1907-2007) i del vintè aniversari de l’IME (1987-2007), els membres de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans es van desplaçar a l’illa de Menorca per tal de celebrar-hi, els
dies 11 i 12 de maig, 2007, unes jornades dedicades a qüestions de caire científic i adminis-
tratiu, i, també, a la situació de la llengua i la cultura catalanes a Menorca.

A l’acte inaugural, que s’esdevingué a la seu de l’IME (Can Victori) a Maó, intervingue-
ren Joan M. Martí Llofriu, president de l’IME; Josefina Salord, presidenta del Consell Cientí-
fic de l’IME; Josep M. Vidal Hernández, coordinador científic de l’IME; Joan Martí i Castell,
president de la SF de l’IEC; i Isidor Marí, vicepresident de la SF.

La primera sessió del dia 11, realitzada a porta tancada, correspongué a la reunió ordinà-
ria de la SF del mes de maig; i la segona sessió del mateix dia, oberta al públic i celebrada des-
prés de dinar, consistí en la presentació de vuit comunicacions a càrrec d’especialistes reco-
neguts: Joan Martí i Castell, «Presentació de la nova edició del Diccionari de la Llengua
Catalana de l’IEC»; Josefina Salord, «La correspondència filològica entre Francesc Camps i
Mercadal i Antoni M. Alcover (1906-1926)»; Maria Paredes, «Els clàssics i el prestigi de la
llengua en Antoni Febrer i Cardona»; Joan F. López Casasnovas, «La literatura catalana a Me-
norca: examen de recuperació»; Xavier Gomila, «La toponímia de Menorca. Aportacions de
Francesc Camps i Mercadal, Jaume Ferrer Aledo i Lluís Casasnovas»; Cosme Aguiló, «De
l’opacitat a la transparència: el cas de Tordonell (Maó)»; Joan Veny, «Aspectes del menorquí
a través de la Scripta»; Josep M. Vidal Hernández, «Institut Menorquí d’Estudis: història de
vint anys». Arran de la presentació de les comunicacions hi hagué una sessió oberta de pre-
guntes seguida d’una visita guiada del recinte antic de Maó a càrrec de Josefina Salord.

El dissabte, 12 de maig, els membres de la SF visitaren al matí el poblat talaiòtic de la To-
rre d’en Gaumès (Alaior), i, després, es desplaçaren cap a Ciutadella on recorregueren a peu el
casc antic de la vila acompanyats per Àngel Mifsud i Josefina Salord. A migdia foren acollits a
l’Ajuntament de Ciutadella per les regidores Antònia Gener Bosch i Antònia Benejam Angla-
da a més del cap de protocol, Miquel Àngel Limón, el qual, a la sala d’actes del mateix edifici
de l’Ajuntament, els donà una conferència sobre els fills il.lustres de Ciutadella, incloent-hi el
distingit lingüista i membre de la SF, Francesc de Borja Moll (1903-1991). Les jornades de la
SF a Menorca es clogueren oficialment a Ciutadella amb un aperitiu ofert per l’Ajuntament.

PHILIP D. RASICO

Vanderbilt University (Nashville)
Institut d’Estudis Catalans
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