
d’Estudis Catalans, que va situar la figura de Fabra en el seu context polític, econòmic, social
i cultural. En segon lloc, Josep M. Nadal, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de
Girona, va centrar la seva intervenció en el concepte de llengua sobretot en relació amb el seu
estatus social. En tercer lloc, Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, va glossar el concepte que Fabra tenia de la llengua. I Emili Boix, pro-
fessor de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona i director de la revista Treballs de So-
ciolingüística Catalana, va exposar quins criteris cal seguir per mesurar la vitalitat de la
llengua catalana.

A la segona sessió, sota el títol «Pompeu Fabra i el seu temps», coordinada per Jaume
Guillamet, catedràtic de Periodisme i vicerector de la UPF, hi va intervenir en primer lloc En-
ric Gallén, catedràtic de Filologia Catalana de la UPF, que va explicar l’activitat de Fabra com
a traductor teatral. A continuació, Jaume Claret, professor del Departament d’Humanitats de
la UPF, va relatar la repressió soferta per Fabra pel fet d’haver estat professor i president del
Patronat de la Universitat de Barcelona. En tercer lloc, Oriol Casassas, membre de la Secció
de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, va exposar els trets principals de l’ac-
tivitat neològica de Fabra. I Josep Gifreu, catedràtic de Periodisme de la UPF i membre de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va explicar la relació de Fabra amb la prem-
sa de l’època.

Coincidint amb la celebració de la jornada, es va inaugurar l’exposició «Homenatge a
Pompeu Fabra: exposició bibliogràfica», coordinada pel professor de la UPF Joan Costa, que
es pogué visitar fins al 31 de maig. Actualment aquesta exposició es pot consultar en un for-
mat virtual (http://www.upf.edu/expo_pompeufabra/); consta d’una presentació bàsica de les
múltiples facetes de la figura polièdrica de Pompeu Fabra, a més de reproduir diferents imat-
ges, cartells i les portades de les obres, que permeten accedir al catàleg de la Biblioteca.

Finalment, cal dir que actualment (setembre de 2007) està en premsa la publicació de to-
tes les intervencions d’aquesta Jornada, així com les que van tenir lloc el 30 d’abril a la Fa-
cultat de Traducció i Intervenció, en el marc de la sessió acadèmica «La lingüística de Pom-
peu Fabra».

Joan COSTA CARRERAS

Universitat Pompeu Fabra

XII Jornada de Sociolingüística: «Les realitats de l’ús social del valencià» (Alcoi, 24
de març de 2007). – Després d’una llarga tradició de celebració de les emblemàtiques Jorna-
des de Sociolingüística d’Alcoi (entre 1992 i 2002), que havien estat eliminades de la seua
programació anual per l’Ajuntament d’Alcoi, el 2007 han estat recuperades gràcies a la ini-
ciativa de la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià, entitat que forma part de la Fe-
deració Escola Valenciana (FEV). Però seria faltar a la veritat amagar que al capdavant de
l’organització hi havia Vicent Romans, que és qui dirigeix actualment l’esmentada coordina-
dora i qui va presidir la FEV durant molts anys. Ell va fer possible que s’aplegaren en l’orga-
nització i patrocini d’aquesta jornada entitats com el Centre Ovidi Montllor-Casal Jaume I
d’Alcoi (de la xarxa de casals d’Acció Cultural del País Valencià), l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, la Delegació a Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Escola Politècnica d’Al-
coi (pertanyent a la Universitat Politècnica de València), que va acollir els participants de la
jornada en la seua seu alcoiana. Però no es va tractar només d’una participació nominal ja que
totes aquestes institucions hi van enviar representants que van prendre part activa en les dife-
rents sessions de la jornada.
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Durant la jornada es va inaugurar una exposició basada en els topònims (reals i recreats) i
les imatges (reals) en què es basen les rondalles recopilades per Enric Valor. El comissari d’a-
questa exposició, Víctor G. Labrado, en va fer una presentació a tots els assistents.

La primera intervenció de la jornada va anar a càrrec d’Anselm Bodoque, de la Univer-
sitat de València, qui va fer un recorregut crític per «La política lingüística des de 1983 fins
al 2003 del govern valencià». Bodoque va afirmar, amb la perspectiva que donen els 20 anys
analitzats, que la política lingüística sempre ha tingut un caràcter secundari per a tots els go-
verns de la Generalitat Valenciana. Ara bé, si en el període de governs socialistes (1983-
1995) hi va haver una atenció creixent, com mostra el fet que el màxim responsable va pas-
sar de ser un cap d’àrea a ser un director general, en l’etapa dels governs de dreta
(1995-2003), aquest càrrec, com un símptoma de la minva en la dedicació que se li ha dedi-
cat, ha tornat a ser rebaixat a cap d’àrea i assignat a un tècnic i no a un polític. La resta de la
ponència va consistir a proporcionar un munt de dades empíriques que abonaven aquesta
tesi. La segona ponència es va centrar en la presentació per Honorat Ros, Cap de la Secció
de Foment de l’Ús del Valencià de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, de les dades més
importants de l’Enquesta sobre la situació social del valencià (2004), la publicació de la
qual ha constituït el primer volum del Llibre blanc de l’ús del valencià. Ros va coincidir a
destacar, en la línia de l’exposició de Bodoque, la valoració negativa que es desprèn de la po-
lítica lingüística actual de la Generalitat Valenciana. La tercera intervenció es va convertir
en una resposta a les crítiques de les dues anteriors. Vicent Satorre, Cap de l’Àrea de Políti-
ca Lingüística de la Conselleria de Cultura, Educació i Esport, no es va conformar a presen-
tar les «Accions de l’Àrea de Política Lingüística de 1995 a 2006» sinó que es va defensar
de les acusacions de realitzar una política lingüística de baixa intensitat que li van llançar
Bodoque i Ros. El parlament de Satorre, però, va ser, al seu torn, contestat pel públic present
a la sala, que es va posicionar a favor de les tesis dels dos primers intervinents i obertament
en contra de la política lingüística que ha portat la Generalitat Valenciana en el període de
govern del PP.

Els actes següents ja van fer baixar el nivell de confrontació política amb què havia co-
mençat la jornada. Van ser una taula redona amb el tema «La mobilització social pel valen-
cià», en la qual van participar Sandra Obiol, d’Acció Cultural del País Valencià; Gerard Fu-
llana, de la Federació d’Escoles Valencianes; Josep Cortés, de l’Àrea de Promoció i
Normalització Lingüística de la Universitat Politècnica de València, i Josep Forcadell, de
l’Observatori de la Llengua de la Universitat d’Alacant. Cada representant va incidir en els as-
pectes que més ha potenciat en la promoció social de l’ús del català al País Valencià. A conti-
nuació el delegat a Alacant del president de l’Institut d’Estudis Catalans, Brauli Montoya, va
fer als assistents una presentació de la institució que representava i, especialment, del seu ca-
nal de dedicació sociolingüística, la Xarxa CRUSCAT (= coneixements, representacions i
usos del català). Tot seguit va tenir lloc una conferència sobre «Quins drets lingüístics tenim
els valencianoparlants?» a càrrec d’Alfons Esteve, tècnic lingüístic de la Universitat de Valèn-
cia. L’exposició, molt detallada i ordenada, va donar a conèixer, fil per randa, tots els drets lin-
güístics que es desprenen de la legislació valenciana i que podrien permetre «viure (pràctica-
ment) en català» al País Valencià. Finalment, la jornada es va cloure amb una altra taula
redona, ara sobre «L’ús del valencià en els mitjans de comunicació», en la qual van prendre
part Rubén Fernàndez Arizamendi, del periòdic valencià quinzenal L’Avanç; Manuel Castan-
yeda, de la Unió de Periodistes del País Valencià, i Juli Esteve, creador i director del canal pri-
vat de televisió InfoTV, que emet exclusivament per a les comarques centrals del País Valen-
cià. Cal destacar de les tres intervencions la de Castanyeda, periodista en plantilla de la Ràdio
Televisió Valenciana, que va a donar a conèixer, entre moltes altres dades interessants, el fet
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que, segons un informe del sindicat Comissions Obreres, Canal 9 emet només un 40% de la
seua programació en català.

Brauli MONTOYA

Universitat d’Alacant

Primeres Jornades Lingüístiques d’Andorra (octubre de 2007). – El Servei de Políti-
ca Lingüística va organitzar del 16 al 20 d’octubre del 2007 les Primeres Jornades Lingüísti-
ques d’Andorra amb l’objectiu d’estudiar i difondre la llengua catalana en l’àmbit científic per
ampliar-ne el coneixement i la difusió.

La inauguració de les Jornades va ser a càrrec del ministre Portaveu, de Cultura i Ensen-
yament Superior, Juli Minoves. Tot seguit, Antoni Morell, escriptor i advocat, va encetar les
Jornades amb la ponència «Dret i llengua a Andorra». Va cloure el primer dia Jan Schejbal,
catedràtic de la Universitat Carolina de Praga i traductor de les obres d’Antoni Morell, amb la
presentació del treball que està enllestint: el Diccionari català-txec i txec-català.

La Unió Llatina, de la qual Andorra forma part d’ençà del 2004, va ser la protagonista de
les dues primeres jornades, dedicades respectivament a la terminologia cientificotècnica i a la
intercomprensió lingüística.

El dimecres 17 d’octubre, el director de Terminologia i Indústries de la Llengua de la
Unió Llatina, Daniel Prado, va explicar l’objectiu de la xarxa panllatina Realiter. Tot seguit,
Pilar Sánchez-Gijón, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, va presentar la si-
tuació socioterminològica de la llengua catalana; Loïc Depecker, professor de la Universitat
París III, ho va fer de la llengua francesa, i la Sra. Josefa Gómez de Enterría, professora de la
Universitat d’Alcalá de Henares, de la llengua castellana. Aquestes presentacions es van clou-
re amb un debat entre tots els assistents.

El Centre de Terminologia de Catalunya TERMCAT, representat per Glòria Fontova i Xa-
vier Fargas, va finalitzar la jornada amb un taller destinat a professionals de diversos sectors per
orientar-los vers la recerca terminològica i les bones pràctiques en el camp de la neologia.

Pel que fa al dijous 18 d’octubre, Dolores Álvarez, directora adjunta de Promoció i En-
senyament de Llengües de la Unió Llatina, i Manuel Antonio Tost, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, van presentar els Sistemes d’intercomprensió de llengües llatines i la
didàctica d’intercomprensió. Mercè Oliva, professora de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, es va encarregar d’explicar el programari educatiu Itineraris romànics. A la tarda es va fer
un treball en grups sobre els diversos mòduls tractats al matí i els participants van protagonit-
zar un debat.

Vicent Pitarch, escriptor i catedràtic de filologia i cultura europees de la Universitat Jau-
me I, va posar fi a la jornada amb una conferència sobre el significat i la importància de les
Normes ortogràfiques de Castelló amb motiu del 75è aniversari de la seva signatura.

D’altra banda, dins el marc de les Primeres Jornades Lingüístiques, l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) va celebrar una sessió plenària de la Secció Filològica els dies 19 i 20 d’octu-
bre. El divendres 19, Jordi Gallardo, secretari d’Estat de Política Cultural del Govern d’An-
dorra, i Joan Martí Castell, president de la Secció Filològica, en van fer l’acte d’obertura. A
continuació va començar la primera sessió de ponències. Joan Veny, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona, va presentar «L’Atles lingüístic del domini català i Andorra». Tot seguit,
Ramon Sistac, professor de la Universitat de Lleida i membre de la Secció Filològica de l’IEC,
va fer una ponència titulada «Pirineus, llengua i desenvolupament». Finalment, Joaquim To-
rres, president de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana, va resumir «Les da-
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