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REPORT SOBRE LES ACTIVITATS

DE LA SECCIO FILOLOGICA

EXPOSAT AL PLE DE LINSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

EL 16 DE DESEMBRE DE 1991

1. Actuations i procedintents

Fa pot mes d'un any -era exactament al Ple del dia 16 de novembre de 1990- la

SF donava compte de les seves activitats. Seria una manta de cortesia d'encetar aquest

nou report repetint 1'explicacio de certes mancres d'actuar propies de la Secci6, que

son prou sabudes dins l'Institut, i que jo mateix vaig precisar en l'avinentesa alludida.

ustarnent aquell dia la SF acudia al Ple despres de la seva reunio regular corresponent

al mes de novembre, en la qual haviem esmer4at tota la jornada. Una reunio en la

qual, almenys aquella vegada, 1'hora prevista d'acabar-la hague de coincidir amb la

del seu acabament real, per tal corn estavem convocats al Ple ja dues vegades ailu-

4it.

D'aleshores enca, la SF s'ha reunit els dies 14 de desembre de 1990, i, dins el

corrent any 1991, els dies 18 de gener, 15 de febrer, 15 de mare, 12 d'abril, 17 de

maig, 14 de juny, 5 de juliol, 20 de setembre, 18 d'octubre, 15 de novembre i el 13

de desembre, fa, doncs, menys d'una setmana. Si en aquestes reunions que he anome-

nat regulars repartim el temps disponible (unes set hores) entre els aspectes de gestio,

administraci6 i projeccid, d'una banda, i el treball cientific de la Seccio, de 1'altra,

quan aquest no hi queda prou aces o ens hi trobem en retard respecte a les previsions

fetes, celebrem reunions extraordinaries, com la que tinguerem I' 1 de febrer d'en-

guany, consagrada exclusivament a addicions i modifications al diccionari i als noms

dels municipis.

De mes a mes, 1'activitat de la Seccio Filolbgica es basa en la tasca de les comis-

sions, que alleugereix i simplifica la global de rota la Seccio. A cada reunio d'aquesta

son Ilegits els reports de les comissions, gracies als quals la Seccio s'assabenta de

I'actuacio d'aquelles o la discuteix o la modifica. I, en qualsevol cas, la sanciona.

Actualment la Seccio to quatre comissions permanents (Publications, Lexicografia,

Gramatica i Onomastica), a les quals s'afegeixen les ocasionals (dedicades a comeses
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concretes), una de les quals -la del Catala Estandard-, Cant per la seva durada corn

per la natura de la seva feina, ha adquirit un relleu extraordinari.

La visita anual de la SF fora de Barcelona ha estat feta enguany a Lleida. Tingue
Iloc els dies 1 i 2 de juny, i gira entorn de dues sessions academiques: el primer dia, a
1'Estudi General (Universitat), amb Les interventions de Badia i Margarit, Xavier
Lamuela, Miquel Pueyo i Ramon Sistac, i, el segon, a l'Institut d'Estudis Ilerdencs,

amb les de Josep Murgades, Josep Vallverdu, Josep Borrell i Antoni Ferrando.

Pel que fa a la composicio de la SF, el Pie de l'Institut, en la seva reuniO del 2 1 de
maig, votava corn a membres Angels Anglada, Joaquim Mallafre, Caries Miralles,

Jordi Sarsanedas i Josep Vallverdu, i Maria Villangomez, membre corresponent a
Eivissa. D'aquesta manera 1'IEC es refermava en la politica de comptar amb escriptors
entre els seus membres, una politica que data de la mateixa naixenca de la SF el 19 11.
En trist contrast, el 18 de febrer 1'IEC perdia un dels seus membres mes iliustres:
Francesc de B. Moll. La SF (i, per Cant, l'Institut) foren representats a Les exequies
celebrades 1'endema a Palma de Mallorca. Havens-ho soliicitat aixi la SF, 1'IEC

celebra el 17 de maig una sessio publica in memoriam, en la qual la figura de Moll era
glossada per tint membres de la Seccio. Els textos de llurs intervencions han estat
publicats dins 1'Anuari de l'IEC, Curs 1990-1991, Barcelona 1991.

En els darters mesos, la SF ha anal desenvolupant una politica de relacib amb
diversos collectius directament afectats per tot alto que concerneix el conreu de la
Llengua. Ja el dia 9 d'octubre de 1990 convocarem els responsables linguistics dels

mitjans de comunicacio de massa, per donar-Los a coneixer una declaracio sobre la
Llengua i els mitjans que la Seccio havia aprovat el 2 1 de setembre anterior. Aquest

primer contacte, encara ocasional, seria repres aviat amb noves reunions: 1) el 19 de

juny d'enguany tornarem a trobar-nos amb els assessors de premsa, radio i televisio,

amb els quals convinguerem d'establir una estructura de comunicacio reciproca, que

ara estem estudiant per proposar-Los-la, sense trigar gaire; 2) el 21 d'octubre de 1991

acudiren a 1'IEC dues dotzenes llargues descriptors, convocats d'acord amb I'Associa-

cio d'Escriptors en Llengua Catalana i el PEN Catala; tambc era un primer canvi

d'impressions, que repetirem, posant mes atencio a 1'estructura i at contingut de la

reunio; 3) per fi, el 8 de novembre ens reunirem amb professors d'ensenyament

secundari. En aquestes ocasions hem procurat de fer coneixer Les tasques que duu a

terme la SF i d'escoltar Les opinions i Les preocupacions dels visitants.

No cal dir que projectem noves reunions paralieles at Pais Valencia i a Les Illes. I

mes reunions vindran, encara, amb representants d'altres sectors socials relacionats

amb la Llengua.

En una altra dimensio, la SF intervingue activament en la convocatoria i realitza-

cio del concurs convocat per 1'IEC per a proveir una placa de corrector. El 17 de juny

de 1991 es feia publica 1'adjudicaci6 de la placa at senyor Josep M. Mestres.
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11. Polltica de la llengua

Corn en el report presentat al Ple ara fa poc mes d'un any, dividirem la presenta-

66 de les activitats de la Seccio en dues parts, que intitulem Polltica de la llengua i

Estudi cientlfic de la llengua.

D'acord amb els seus estatuts, 1'IEC to la cura de vetilar per la normativa de la

llengua i pel seguiment de la normalitzaci6, feina que l'Institut delega en la SF.

Les dues grans activitats que avui to en curs la SF en materia de normativa son,

com I'any passat, la Proposta per a an estandard oral de la llengua catalana i la

preparacio del que ja anomenem Nou diccionari general de la llengua catalana. Quant

a aquella, de moment ha aparegut -com es ben sabut a 1'IEC- el fascicle de fonetica

(1990) i puc dir que en aquests moments tenim for4a avan4ada la redaccio del fascicle

de morfologia, que veura la Ilum proximament. A continuaci6, la Comissio del Catala

Estandard s'ocupara de in sintaxi i del vocabulari.

La segona activitat anunciada cs, com dic, la preparacio d'una nova versi6 del

diccionari normatiu. Ja en donavem compte al report de l'any passat. Les Oficines

Lexicografiques hi treballen de valent. L'estructura i el funcionament n'han estat

millorats i ampliats. Sota la direcci6 de Joan Bastardas, efica4ment secundat per M.

Teresa Cabrc, avui hi treballa un equip nombr6s i competent. Collaboradors: Victoria

Alsina, Maria Bozzo i Carolina Santamaria, als quals avui s'afegeixen onze becaris

(tres, a partir del mes de maig; set mes, a partir del juliol, i un mes, a partir d'agost).

Aquests becaris hi estan ocupats una mitjana de quinze hores setmanals cadascun.

Externa a les Oficines Lexicografiques, cal fer constar la coflaboracio d'especialistes

que hi fan aportacions des de les diverses disciplines.

Durant aquest darter any, la tasca s'ha concentrat en la primera fase: constitucio

d'una base de dades informatitzada, seleccio d'entrades i proposta de definici6 per a

les entrades seleccionades (la segona fase haura de consistir en la revisio de les defini-

tions provisionals i en 1'elaboraci6 de les definitions definitives). La durada prevista de

la primera fase es duns divuit mesos; s'hi treballa des del passat I de gener.

Enguany s'han dut a terme tres etapes de la primera Ease:

I) La constituci6 de In base de dades, que ha implicat: l'elaboracio d'un

programa, la seleccio de fonts que cal introduir en aquella, la introduccio

manual d'una part de la informaci6 i la introduccio automatica del Diccionari

general de la llengua catalana (per mitja de 1'escanneritzaci6 que to feta el

Servei de Tractament de Textos de la Universitat de Barcelona).

2) L'establiment d'unes arees tematiques i del vocabulari que els corres-

pun. Amb aquest objectiu, ha estat demanada, a traves de Iletres datades el 16
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de maig, la coliaboracio de les altres Sections de 1'IEC, i s'han celebrat reunions

amb especialistes, que ja han comencat de coliaborar a la realitzacio del projec-

te.

3) El plantejament, 1'estudi i la resolucio de certs problemes linguistics;

el mes important es el dels compostos i derivats el segon formant dels quals

comen4a amb una essa liquida, i que ja s'ha convertit en una proposta a la

SF.

Tota aquesta tasca es supervisada per la Comissio Lexicografica que constitueixen

Joan Bastardes, Teresa Cabre, Joaquim Rafel i Joan Veny.

Mirant els objectius i els metodes, la tasca de les Oficines Lexicografiques es troba

en relacio de fet tant amb la del Centre de Terminologia (Termcat) com amb la del

Diccionari del catala contenaporani-ambdos, be que no pertanyents a la SF, son de

l'IEC, aquell en collaboracio amb la Generalitat-; aixi es facil de comprendre que

avui les activitats de la SF i de 1'IEC en materia de vocabulari son ben remarca-

bles.

Fins acf, podrfem dir que la SF treballava per la normativa a iniciativa propia i

com a consequencia de la responsabilitat que recau damunt tot l'IEC pel que fa a la

Llengua catalana. Dia vindria, pero, que la SF rebria un poderos estfmul provinent de

la Generalitat. Em refereixo a la Llei 81991, de 3 de maig, sobre 1'autoritat lingufs-

tica de I'IEC (<DOG>> del 8 de maig), que el Parlament de Catalunya aprova per

unanimitat el dia 24 d'abril de 1991. Feia mesos que 1'IEC tenia coneixenca del

projecte i alguns dels seus membres havien pres part en les negotiations que s'advera-

ven indispensables si hom volia que el text comptes amb els vots de tots els partits

amb representacid parlamentaria. L'esmentat dia 24 d'abril, una bona representaci6

de la SF seguia el descabdellament de la sessio, a la tribuna d'honor del Parla-

ment.

Be que referida a l'IEC, aquesta llei havia d'afectar de soca-rel la SF. En efecte,

aquesta prengue consciencia tot seguit que tecnicament adquiria les responsabilitats

que recaiguessin damunt l'Institut amb aquest motiu. De fet, a la primera reunio que

celebra la SF despres del 24 d'abril, co es, el dia 17 de maig, hi fou aprovada una

declaracio sobre aquest esdeveniment. Presentada per mi mateix la tal declaraci6 al

Pie del dia 2 1 seguent, aquest la feu seva, com ho recordareu tots els qui hi ereu pre-

sents.

A la dita reunio del 17 de maig, la SF nomena una Comissio, integrada per Joan

Argente, Teresa Cabre, Joan Miralles i Joaquim Rafel, per a estudiar fins a quin punt

no caldria modificar les estrucrures i el funcionament de la Secci6, si aquesta havia de

respondre amb efectivitat al reptament. La Comissio consagra una jornada sencera a
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I'acompliment de la comesa que Ii havfem encarregat, i presenta un informe a la
reunio ulterior de la SF, del 14 de juny. Aquest informe constava de tres parts: 1) una

descripcio de la situaci(5 actual; 2) una proposta de reorganitzacio de la Seccio, i 3) un

pressupost estimatiu per a fer realitat la proposta.

A grans trets -acf no puc fer-ho altrament- es tracta de canalitzar les activitats de
la SF referents a aixo que hem anomenat «polftica de la llengua» (sobre la normativa,

per una actuacio profitosa per a la societat i de cara a una major projeccio exterior) per

mitja dels seguents canals: 1) Oficines Lexicografiques, 2) Oficines de Consulta, 3)
Oficina d'Onomastica, 4) Oficines de Gramatica, 5) Oficines de Sociolingufstica i 6)

Cabinet de Comunicacio. Naturalment, aquests projectes impliquen -com ja ho he

insinuat- un increment dels recursos avui disponibles. En aquest report no puc fer

d'endevinaire i, per tant, no em comprometre afirmant alto que a hores d'ara encara

no sabem si sera factible. Nomes dues constatacions: 1) a la SF estem preparats per a

acruar d'acord amb les propostes fetes, i 2) ens consta que aquestes propostes no son
visres amb mal ull per qui to a la ma que es converteixin en realitat. No puc esser mes
explicit: en tot car, ja examinareu, ahans de votar-lo, el pressupost de l'IEC per a
1992, que ja havia d'esser sotmes en aquesta reunio del Ple, i que esperem que ho sera
en un Ple no llunya.

III. Estudi cientific de la llengua

No es cert que les activitats enumerades fins ara no pertanyin a I'estudi cientffic de
la llengua. Si no, no les haurfem enumerades. No es menys cert, empero, que
obeeixen una politica que to molt en compte el servei directe que aixf presta als
usuaris: la llengua dels mitjans de comunicacio, el Non diccionari general, la normalit-
zacio de la toponfmia, els serveis de consulta i comunicacio, etc.

La SF desenvolupa unes altres activitats, d'aplicaci(i menys immediata, pero
essencials per a la recerca aprofundida de la llengua i Lambe per a la seva aplicacio en
on termini mitja a certs objectius concrets. Tenim en marxa tine programer de recerca.
Tots cinc es trobaven ja en curs ara fa un any, de manera que, si aleshores em vaig
vcure obligat a presentar-ne la genesi, els objectius i els metodes, ara em puc limitar a
intormar sobre el trehall que hem dut a terme en cada dimensio en el darrer any.

1) Primer. L'Atlas linguistic del domini catala. Director: Joan Veny.
Collaboradors: Lfdia Pons, Joaquim Rafel, Joan Marti i Angels Massip (inves-
tigadors) i Nuria Jolis (terminalista). Les activitats del darrer any han estat les
seguents: 1) preparaci(i de la Ilista definitiva de mots; 2) confeccio del progra-
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ma informatic; 3) adequacio de les enquestes del Rossello i introduccio a

I'ordinador de les dades corresponents, i 4) primera Ease de l'inventari de mots

dialectals que queden fora del questionari, pero que presenten interes linguistic

(aquests mots un dia seran la base d'un diccionari dialectal complementari del

d'Alcover-Moll).

2) Segon. El Diccionari historic de cognoms catalans (part catalana d'un

programa internacional que abra4a rota la Romania, que rep el nom de Patro-

nymica Romanica, abreujat PatRom). Director: Antoni M. Badia i Margarit.

Collaboradors: M. Reina Bastardas, Jordi de Bolos, Maria Brossa, Emili Casa-

nova (Valencia), Joan Miralles (Mallorca), Josep Moran, EsperanSa Piquer,

Joaquim Rafel i Carolina Santamaria. Tambe hi figurajordi Costa (Perpinya).

Les activitats del darter any han estat les seguents: 1) preparaci(i del repertori

de noms personals fins a l'any 1000, practicament disposat per a la impremta;

2) recollida i buidatge de fonts historiques dels segles XIII i Xlv (prop de

seixanta mil noms de persona, en curs d'informatitzaci(5); 3) corpus informa-

titzat dels cognoms moderns de 1'estat espanyol (uns setze milions), de 1'AI-

guer i d'Andorra (aquests, encara nomes en part); 4) redaccio de diversos

articles de mostra.

3) Tercer. El Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae. Aquest progra-

ma es realitzat conjuntament amb la Institucio Mila i Fontanals del CSIC.

Director: Joan Bastardas. Coliaboradors: Teresa Gracia i Sahuquillo, Llu'isa de

Nadal i Capara (permanents), i Pere Quetglas i Nicolau (eventual). La princi-

pal activitat del darner any ha girat entorn de la informatitzacio del fitxer, cosa

que implica una serie de treballs (ordenacio de materials, Ilur lernatitzacio,

unificacio de citations, depuracio de fonts i eliminacio de duplicats, i I'establi-

ment de contextos suficients per a cada exemple). L'objectiu es d'obtenir un

fitxer tic, coherent, intelligible per a tothom i de maneig facil.

4) Quart. L'Observatori de Neologia. Aquest programa es realitzat

conjuntament amb la Universitat de Barcelona. Directora: M. Teresa Cabre.

Coliaboradors: Marta Alberti i Casas, Eugenia Baquerc i Navarro, Carme

Bogner, Anna Cervera i Caminal, Anna M. Codina i Sagre, Neus Chavarria i

Lleixa, Meritxell Domenech i Bagaria, Montserrat Estela i Carreras, Judit

Freixa i Aymcrich, Maria Gratac6s i Monllor, Roser Guitera i Lopez, Roser

Martinez i Vila, Silvia Martorell i Gonzalez, Meritxell Parcerisas, Imma Sasa i

Romero, Elisabet Sole i Sole, Caries Tebe i Soriano, Montserrat Torras, Anna

Tor i Rossello i Rosa Vallverdu i Vilagines. L'Observatori de Neologia (Obnub)

s'ocupa de recopilar els neologismes lexics que apareixen a la premsa catalana i

de constituir-ne una base de dades que permet d'obtenir la informatic per a
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aplicacions diverses: deteccio de necessitats lexiques, actualitzacio de dicciona-

ris, seguiment deis criteris linguistics aplicats per la premsa, etc. Tan bon punt

els neologismes formen part de la base de dades, son analitzats ling uJisticament

i pragmaticament i vehiculats a les institutions adequades perque en considerin

I'acceptacio, la modificacio formal o el ref is. Enguany hom hi ha assolit les

cinc mil unitats i el programa ha entrat en 1'etapa d'analisi linguistica i socio-

linguistica.

5) Cinque. La Bibliografia lingiiistica catalana. Director: Antoni M.

Badia i Margarit. Responsables de la gestio informatica: Joaquim Rafel i

Fontanals. Cap d'execucio: Montserrat Prat i Serra. Becaris: Manuel Calderon

i Calderon, Pilar Jimenez Anadon i Eduard Vilella i Morat(5. Durant el segon

any (dels tres que horn ha previst en el programa), 1'equip ha continuat

introduint sistematicament els materials bibliografics seleccionats. A pot a pot

es va configurant el nucli bibliografic. Be que enguany els tons mes explotats

ban estat encara els que es troben a Barcelona, ja s'han fet algunes explorations

en biblioteques i arxius forans. El Ilistar dels encap4alaments de materies ha

sofert ampliacions i modifications. Hi ha collaborat Jose Enrique Gargallo.

IV. Les publications de la SF

En acabar el report de I'any passat, vaig fer una aliusio a les publications. Corn

que ja m'havia excedit en el temps raonable d'exposicio d'activitats, vaig renunciar a

donar-ne informations detallades, amb el pretext quc, at capdavall, tots els membres

de NEC ja tenen noticia de les publications de la casa, a mesura que van apareixent.

Per la mateixa rah i amb el mateix pretext, deixo de parlar-ne.

Ara be, aces que darrerament hem introduft algunes modifications en les series

que publica o prepara la Seccio, em plan de prescntar les colieccions en les quals avui

es distribueixen les seves publications:

I) «Biblioteca Filologica». Dc fet, tan antiga corn la mateixa SF. Es

tracta, doncs, d'una serie que sense exagerar podem adjectivar d'octogenaria.

Ultim volum publicat: Les eines agricoles a la comarca del Baix Camp, de

Nuria Vila. Hi es el numero XXll.

2) (<Biblioteca de Dialectologia i Sociolingiiistica». De nova creacio. El

primer volum -en premsa- es loditzaci6 i apitxament al Valles, de Lidia

Pons.

i) <Rcpcrtoris de la Secci6 Filologica». Tambe de nova creacio. Tenen
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una caixa impresa ampla , per a permetre la publicacio de materials informatit-

zats , sense reduir- los a tipus d'impremta de lectura incomoda . Publicat el

Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinoninu en traduccions

catalanes antigues (1991), de Curt Wittlin ( Premi Nicolau d'Olwer de I'IEC

1989).

4) Existeix el projecte d'una nova cofleccio dedicada a publicar el reper-

tori de gramatiques catalanes.

5) (<Estudis Romanics» . Revista de romanistica que ha cobert una pri-

mera etapa (1947-1989), a cura de Ramon Aramon i Serra . La SF estudia la

manera d ' emprendre ' n una nova cpoca , cosa que obliga a fer-hi una pau-

sa.

6) Fascicles esparsos. Dedicats a difondre textos sortits de la SF o que

s'hi relacionen. Els que corresponen a acords o declarations aprovats per la

Seccio integren, arribat el moment, els anomenats Documents de la Seccio

Filologica, dins la «Biblioteca Filologicao, dels quals fins ara n'ha aparegut un

(1990).

V. Societau filials

Com es sabut , la SF to adscrites dues societats filials : la Societat Catalana d'Estu-

dis Classics i la Societat Catalana de Llengua i Literatura . Llurs activitats figuren a la

Memoria de 1'IEC i ara no n'haig de dir res . Nomes introdueixo aquest darter epigraf

per dir que la nova Societat Catalana de Llengua i Literatura (nova i ensems antiga,

car no deixa de continuar , d'una manera o altra , la Seccio de Llengua i Literatura de la

Societat Catalana d ' Estudis Histories fundada el 1946) es reuni en assemblea, de la

qual sorgi la junta actual , presidida per Joan Marti i Casten.

Heus acf , doncs , el que ens ha semblat convenient d'espigolar de I'actuacio

descabdellada per la SF entre la data del Ple del 16 de novembre de 1990 i la d'avui.

ANTONI M. BADIA I MARGARIT

President de la Secci6 Filologica


