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Ciclo de conferencias «El espacio ibérico de las lenguas» (Madrid, Instituto Cervantes,
marzo-mayo de 2010). – El Instituto Cervantes programó para el año 2010 un nuevo ciclo de seis
conferencias bajo el título «El espacio ibérico de las lenguas», en el que participaron reconocidos
especialistas en las distintas lenguas de la Península Ibérica. El escritor vasco Bernardo Atxaga
abrió el ciclo el día 9 de marzo con la charla «El corcho y el ancla: Escribir en lengua vasca hoy».
María Antonia Martín Zorraquino (Univ. de Zaragoza) intervino el 11 de marzo reflexionando
sobre «El español como lengua común». La disertación de Carlos Reis (Univ. de Coimbra), «In-
ternacionalización de la lengua portuguesa: contextos, confrontaciones y prioridades», tuvo lugar
el 25 de marzo y giró en torno a la política lingüística portuguesa; el 15 de abril, Xosé Henrique
Monteagudo (Secretario del Consello da Cultura Galega) en su conferencia «El idioma gallego en
la encrucijada: dilemas de futuro» expuso la situación actual de la lengua gallega. Finalmente, el
6 de mayo, Teresa Cabré Monné (Univ. Autónoma de Barcelona) trató sobre «La adaptación de
préstamos en catalán» y, el 27 de mayo, Ramón de Andrés Díaz (Univ. de Oviedo) compartió con
los asistentes sus ideas sobre el asturiano, «Reflexiones de un ciudadano lingüista acerca del astu-
riano y su lugar entre las lenguas de España». Estas conferencias pueden verse o descargarse en
formato pdf en la página web del Instituto Cervantes (<http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenan-
za/conferencias/ conferencias_cervantes.htm>).

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Homenatge a Robèrt Lafont a la Generalitat de Catalunya (març de 2010). – El dia 16 de
març de 2010, al Palau de la Generalitat, es va retre homenatge a la polifacètica figura de
l’occitanista (i occità) Robèrt Lafont. En representació del vicepresident del Govern de la Genera-
litat, que va excusar la seva assistència a l’acte, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Joan Manuel Tresserras va presidir aquest sentit homenatge a l’home, el poeta, l’investigador,
l’humanista. Hi van intervenir (per ordre cronològic), tot evocant diverses facetes i vivències de
l’homenatjat: Philippe Martel (president de la Federacion dels Ensenhaires de Lenga e Cultura
d’Oc), Joan Amorós (president de la Fundació Occitano Catalana), Joan Solà (vicepresident de
l’Institut d’Estudis Catalans), Francesc Boya (síndic d’Aran), que a més va referir-se a l’Aran i el
seu occità, i Jordi Pujol (expresident de la Generalitat de Catalunya), que, igualment en relació
amb l’Aran i el seu occità aranès, va reviure episodis viscuts des de la seva condició de president
de la Generalitat durant els crucials primers anys de la dècada dels 80. Com a complement a les
intervencions, el poeta Àlex Susanna va llegir diversos poemes (traduïts al català) de Robèrt La-
font, i el cantautor Claudi Martí en va honrar el record amb un seguit de cançons en occità.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Presentació del projecte «Recull de noms catalans de plantes» (març de 2010). – El 17 de
març del 2010 es va fer, a la seu del Centre de Terminologia TERMCAT, una sessió de presen-
tació del projecte «Recull de noms catalans de plantes».

El «Recull de noms catalans de plantes» és un projecte obert, que es va iniciar l’any 1993 amb
la intenció de posar al dia i ampliar la informació fitonímica del llibre de Francesc Masclans Els
noms de les plantes als Països Catalans (1981, edició revisada i desenvolupada d’un treball de
1954 del mateix autor, exhaurida editorialment). Amb el pas del temps, i ateses les possibilitats
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tècniques disponibles avui dia, el propòsit inicial va anar prenent una intenció més àmplia i ajusta-
da a les necessitats actuals.

El projecte ha estat impulsat principalment per Joan Vallès, catedràtic del Laboratori de
Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i també filòleg, i pel Centre de
Terminologia Termcat, i hi ha intervingut un extens equip de treball, amb M. Àngels Bonet, M.
Antònia Julià, Josep Vigo i Joan Veny. També hi participen o hi han participat altres col·laboradors
com Joan Carles Villalonga, Esperança Carrió, Maria Foraster, David Porta i Mar Santamaria, al
marge dels equips de suport informàtic i d’edició del TERMCAT.

La sessió del 17 de març tenia com a objectiu presentar el projecte a tot el col·lectiu de profes-
sors universitaris de disciplines d’estudi que tenen una presència significativa en el contingut que
s’està elaborant. En concret, la invitació es va enviar a tots els professors vinculats d’una manera
més o menys directa amb la variació lingüística i dialectològica, però també es va obrir a altres
docents de terminologia i d’altres matèries relacionades. La idea era donar a conèixer l’extens
corpus que està servint de base per al projecte, i posar-lo a disposició de recercadors, doctorands,
equips de recerca, etc.

La sessió s’obrí amb uns mots de la directora del TERMCAT, Rosa Colomer, que va acollir
i agrair la presència de tots els assistents i va presentar els objectius de la trobada. Tot seguit, el
Dr. Joan Vallès va fer una sumària però precisa descripció de les característiques generals del
projecte. Concretament, va descriure les diverses fases per què ha passat el projecte, i va destacar
la gran riquesa de fonts que han estat curosament buidades. Això ha representat que, en el moment
actual, el corpus contingui prop de 30.000 denominacions catalanes, corresponents a més de 6.000
tàxons botànics. A més, i després de tots els anys de feina ja feta, el «Recull de noms catalans de
plantes» és avui un recull ordenat, concebut amb voluntat eminentment descriptiva, no normativa,
tot i que s’han prioritzat les denominacions procedents del diccionari normatiu de l’Institut
d’Estudis Catalans.

El Dr. Vallès va presentar també, amb nombrosos exemples, les possibilitats que s’obrien per
a la recerca en fenòmens com la sinonímia, la polisèmia o la neonímia, i va destacar que els crite-
ris amb què s’havia elaborat el corpus (descripció, no normativització; exhaustivitat; inclusió de
dades de tota l’àrea lingüística i respecte a les formes dialectals; adaptabilitat a suports diversos;
presència de formes recollides per primer cop; facilitat de consulta) en feien un instrument molt
vàlid per a la recerca.

Tot seguit, la Dra. M. Antònia Julià, del TERMCAT, va fer una presentació en què va detallar
els criteris metodològics amb què s’ha dut a terme el recull i, especialment, les decisions de pre-
sentació de les dades que s’han pres a l’hora de difondre-les. Així, comentà aspectes com ara la
presentació en condicions d’igualtat de les denominacions catalanes i llatines, amb possibilitat
d’invertir a conveniència la llengua d’ordenació del diccionari; la classificació temàtica per famí-
lies botàniques; la inclusió de denominacions referides a la planta, parts de la planta, estadis, etc.;
la fidelitat i literalitat en la consignació de la informació; i l’etiquetatge i el tractament de les dades
que n’assegura la traçabilitat, el filtratge i l’ordenació. Va apuntar també que bona part de les
dades ja estan disponibles actualment per a la consulta per Internet, per mitjà d’un diccionari en
línia hostatjat al web del TERMCAT (www.termcat.cat). Igualment, va avançar la voluntat de
mantenir una col·laboració institucional per a l’actualització permanent del contingut del diccio-
nari, per diferents vies, com ara el buidatge d’obres noves, la incorporació de suggeriments, etc.

En tercer lloc, el Dr. Joan Veny va oferir una atractiva presentació en què va exemplificar
diverses possibilitats d’intervenció i anàlisi lingüística de les dades presents en el «Recull de noms
catalans de plantes». Aquestes intervencions, al seu parer, poden anar des d’estudis d’orientació
normativista (per a fer propostes d’ampliació o de millora del corpus normatiu, per exemple) fins
a anàlisis de caràcter dialectal (atesa la gran quantitat de varietats consignades). També apuntà
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possibilitats d’estudi en aspectes com la relació entre cultisme, nom popular i nom científic; estu-
dis etimològics; i estudis contrastius amb altres fonts, especialment amb l’Atles lingüístic del do-
mini català.

Finalment, Rosa Colomer va cloure l’acte concretant l’oferta de col·laboració a tots els sectors
interessats, assenyalant l’absoluta disposició del TERMCAT per compartir les dades i afavorir la
col·laboració amb el sector universitari i amb tots els centres de recerca. Els assistents a la sessió
van tenir ocasió d’intervenir també de manera distesa al final de l’acte, i es va fer evident l’interès
que el projecte havia despertat.

F. Xavier Fargas Valero
TERMCAT

Tesi doctoral de Núria Busquet sobre el parlar salat (19 de març de 2010). – El 19 de
març de 2010 Núria Busquet Isart va presentar a la Universitat de Barcelona la seva tesi doctoral
sobre El parlar salat: descripció, àmbit geogràfic i ús, dirigida per M. Pilar Perea Sabater (Uni-
versitat de Barcelona), davant un tribunal format per Joan Veny, Emili Boix (Universitat de Bar-
celona) i Joan Melià (Universitat de les Illes Balears). Després d’enquestes sobre el terreny realit-
zades a 32 localitats a 125 parlants, hom procedeix a una actualització de les dades incompletes
que posseïem fins ara sobre les àrees costaneres compreses entre Blanes i Begur i sobre Cadaqués,
amb interessants observacions tant dialectològiques com sociolingüístiques, a més de compara-
cions amb l’ús de l’article derivat de ipse a Mallorca i Tàrbena. Va rebre la qualificació d’Excel·-
lent cum laude.

Joan Veny
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de Barcelona

Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana (març de 2010). – El dia
19 de març es va celebrar a l’Aula Magna de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de
Barcelona la jornada «Visibilitzar o marcar? Repensar el gènere en la llengua catalana», organitza-
da pel Grup d’Estudi de Llengües Amenaçades (GELA) amb el suport de la Universitat de Barce-
lona (UB) i la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya. L’èxit de públic va
desbordar les expectatives i més de dues-centes persones, majoritàriament professionals de la llen-
gua, van seguir amb interès el desenvolupament de l’acte, que es va iniciar a les nou del matí i es
va cloure gairebé a les set de la tarda.

L’objectiu de la convocatòria, tal com va ser exposat per la directora de la jornada, M. Car-
me Junyent, era fer un balanç, des d’una perspectiva lingüística, de la implantació dels criteris
adreçats a visibilitzar les dones en el discurs públic, especialment l’opuscle de la Generalitat de
Catalunya titulat Marcar les diferències: La representació de dones i homes a la llengua, publi-
cat el 2005.

En la ponència inicial, Eulàlia Lledó, principal redactora d’aquest opuscle i d’altres docu-
ments anàlegs, va fer un estat de la qüestió amb l’objectiu de mostrar que en força contextos ja
s’estan aplicant estratègies que permeten visibilitzar la dona en el discurs (duplicacions, ús de
formes no marcades, ús de substantius col·lectius, etc.). També va afirmar que, en aquest punt, i
malgrat la pretensió dels organitzadors de la trobada, no es pot fer una aproximació només lingüís-
tica, sinó que cal considerar també l’element ideològic.
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