
lla, professor titular de la Universitat Rovira i Virgili, membre de l’Institut d’Estudis Catalans
i membre de la xarxa CRUSCAT; Som el centre de l’Univers?, a càrrec de Josep M. Terrica-
bras, director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de
Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans, i Les llengües policèntriques, a càrrec de Mi-
quel Siguan, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona.

Així mateix, el segon dia del seminari s’impartiren les lliçons següents a càrrec dels pro-
fessors que s’indiquen a continuació: Els desafiaments del català davant la multiculturalitat,
per Emili Boix, professor titular de la Universitat de Barcelona i membre de la xarxa CRUS-
CAT; Principals tendències demolingüístiques a Catalunya, per Francesc Xavier Vila, pro-
fessor titular de la Universitat de Barcelona i membre de la xarxa CRUSCAT; Llengua i cons-
trucció social, per Josep M. Nadal, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de
Girona; La preservació de la diversitat lingüística, per Joan A. Argenter, catedràtic de Lin-
güística General de la Universitat Autònoma de Barcelona, membre de l’Institut d’Estudis Ca-
talans i director de la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació, i Català i castellà als segles
XVIII i XIX, per Josep Moran, professor titular de la Universitat de Barcelona i membre de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans.

El seminari es clogué amb una taula rodona en què intervingueren Joan Martí i Castell,
com a moderador, Emili Boix, M. Carme Junyent, Josep Moran, Miquel Siguan i Francesc Xa-
vier Vila.

Josep Maria MESTRES I SERRA

Institut d’Estudis Catalans

XIX Curs de Sociolingüística de la Nucia: «Sociolingüística. Enquestes i anàlisi de la
realitat. Cap a on anem?». – Els dies 27 i 28 d’octubre i 3 i 4 de novembre de 2006 van tenir
lloc a la Seu Universitària de la Nucia, dependent de la Universitat d’Alacant, el dinovè curs
de sociolingüística, que enguany s’ocupava de l’anàlisi de la realitat social de la llengua mit-
jançant les enquestes i de les perspectives de futur que se’n deriven. L’assistència de públic va
ser ben nodrida: una seixantena de matriculats, nombre ben excepcional en aquesta mena de
convocatòries atesa la multiplicitat d’ofertes similars que existeixen avui dia. Els experts con-
vidats a participar es van repartir en dos blocs temàtics: els qui s’ocupaven dels assumptes que
responien més directament al títol del curs i els qui analitzaven la derivació de la situació so-
ciolingüística en el món educatiu. Per a cobrir el primer bloc van acudir Francesc Vallverdú,
un dels sociolingüistes històrics del país, que va donar a conèixer les darreres dades sociolin-
güístiques de Catalunya i l’orientació recent de la planificació en la primera regió de llengua
catalana; Brauli Montoya, de la Universitat d’Alacant, que va fer un recorregut pels índexs de
coneixement i ús del català tan desiguals que presenten els diferents territoris catalanoparlants;
Honorat Ros i Josep Lluís Domènech, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, que van mos-
trar els resultats de l’Enquesta sobre la situació social del valencià (2004), promoguda per la
institució que representen; Isidor Marí, de l’Institut d’Estudis Catalans, que va parlar sobre la
compatibilitat entre la globalització i la diversitat lingüística, i l’últim ponent d’aquest bloc va
ser F. Xavier Vila, director de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estudis Catalans, que va fer
una anàlisi metodològica sobre demografia lingüística. La secció que relacionava sociolin-
güística i educació va anar a càrrec de Josep M. Baldaquí, sotsdirector de l’Institut Interuni-
versitari de Filologia Valenciana, qui va fer veure la necessitat de la formació sociolingüística
dels professionals de l’ensenyament i va mostrar algunes de les noves eines al seu abast, com
és la Unitat per a l’Educació Multingüe, que la institució que representa ha posat al servei dels

CRÒNICA 543

021-ROMANICS XXX-4  21/4/08  12:08  Página 543



educadors valencians. També van intervenir en aquest segon bloc temàtic Rosa Valls i Neus
Palomero, assessores didàctiques de la Conselleria d’Educació, que van explicar com s’en-
senyen les actituds lingüístiques, i va cloure aquest segon bloc i el curs Vicent Pascual, expert
en didàctica de la llengua i en educació plurilingüe, que va analitzar la relació que hi ha entre
la realitat sociolingüística i escolar i els projectes educatius de centre.

Brauli MONTOYA

Universitat d’Alacant

CLUB 14, Catorzè Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (Universitat
de Barcelona, novembre de 2006). – El dilluns 13 de novembre de 2006 tingué lloc, a l’Au-
la Magna, el «Catorzè Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona» (UB), conegut, per
les seves sigles, com a «CLUB 14», i organitzat per la Secció de Lingüística del Departament
de Filologia Catalana i la xarxa temàtica que agrupa els diferents centres de recerca de Cata-
lunya dedicades a La variació lingüística: dialectologia, sociolingüística i pragmàtica. La
temàtica d’enguany fou sobre Aplicacions de la fonètica, en tots els àmbits de la societat d’a-
vui. La fonètica és tractada des de diferents àrees de la lingüística –dialectologia, sociolin-
güística, adquisició del llenguatge, anàlisi del discurs, aprenentatge de segones llengües i, més
específicament, l’ortologia i l’ortoèpia. A més, també esdevé necessària en àmbits professio-
nals tals com la correcció oral i l’assessorament lingüístic, la logopèdia, la fonètica forense i
les tecnologies de la parla.

La presentació de la jornada anà a càrrec de la professora Montserrat Camps, degana de la
Facultat, la qual emfasitzà l’enorme importància de la fonètica d’una llengua perquè aquesta
continuï existint, i es lamentà de la «trinxada» que ens estant fent, des de determinats sectors
espanyolistes, de la llengua catalana. Reflexionà sobre la pèrdua de distincions tan caracterís-
tiques del català com les oposicions entre e/E i o/O, i de tants altres fenòmens fonètics, que es-
tan desapareixent a parvulari i a primària. Encoratjà els assistents perquè, com a ensenyants,
fem el que puguem i seguim lluitant sense decaure.

Conxita Lleó (Universitat d’Hamburg), a la ponència «La fonètica aplicada a l’estudi de
l’adquisició monolingüe i bilingüe: espirantització i assimilació de nasals», d’entrada plantejà
algunes qüestions pendents, com: 1) Quines diferències hi ha entre l’adquisició monolingüe i
l’adquisició bilingüe?; 2) En quins aspectes i/o en quines àrees té lloc la interacció?; 3) És pre-
dictible la direcció de la influència?; 4) Quins factors determinen la direcció de la influència?

En aquest estudi, parteix de la pronúncia de nens monolingües de castellà (Madrid) i
d’altres d’alemany (Hamburg), i de nens bilingües alemany-castellà –longitudinals i trans-
versals. Quant a l’espirantització, així com en alemany no existeix, en castellà és obligatòria
en determinats contextos. Després de vacil.lacions i fluctuacions diverses –a partir dels 2 anys
i 6 mesos–, en els nens bilingües d’Hamburg té lloc una baixada de contínues, per influència
de l’alemany, i substitueixen la jerarquia del castellà per la de l’alemany. En canvi, els bilin-
gües de Madrid tenen la jerarquia del castellà a les seves gramàtiques i, per tant, es dóna l’ac-
ceptació de contínues. Respecte als fonemes nasals i la seva assimilació, en castellà es fa dins
i fora del mot prosòdic, fins a la frase entonativa; per contra, en alemany l’assimilació no va
més enllà del mot. Finalment, l’alemany té més del 60% de síl.labes travades, mentre que el
castellà no arriba al 30%, de manera que els nens bilingües produeixen moltes més codes que
els monolingües.

Laura Bosch (UB), a «Percepció de la parla, adquisició lèxica i problemes articulatoris»,
es referí a l’inici del desenvolupament del lèxic, després de l’any del nadó, i es preguntà què
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