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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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