
CURRÍCULUMS

Jaume Aulet Amela (Terrassa, 1959). Professor de Literatura 
catalana contemporània de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Especialitzat en poesia del segle xx, especialment pel que fa al nou-
centisme i als anys seixanta. Té publicats diversos llibres i nombro-
sos articles sobre el tema. També s’ha dedicat a temes de relació entre 
l’ensenyament universitari i la secundària. Actualment és professor 
del Màster de Formació del Professorat d’Ensenyament Secundari de 
la UAB.

Albert Bastardas Boada. Catedràtic al Departament de Lin g üís-
tica General de la Universitat de Barcelona, on s’encarrega de les 
matèries de Sociolingüística i d’Ecologia i política lingüístiques. 
Coordinador del Grup de Complexitat, Comunicació i Sociolingü-
ística, i investigador ICREA Acadèmia. Exdirector del CUSC (Cen-
tre Universitari de Sociolingüística i Comunicació) de la UB (1998-
2010). Membre de la Societat Catalana de Sociolingüística de l’IEC 
i dels consells de la Revista de Llengua i Dret i de LSC (Llengua, 
Societat i Comunicació).

Rosa Calafat Vila. Doctora en Filologia Catalana (1993) i profes-
sora titular de la Universitat de les Illes Balears. Directora del Servei 
Lingüístic de la UIB. Membre del Consell Assessor de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals. Autora de Recursos lingüístics i re-
sistència cultural. Una visió ecolingüística (Punctum, 2007), «Les po-
lèmiques més vives i recurrents: cap on anem? Models de llengua i 
varietat lingüística» (2008); Del concepte diversitat lingüística: un re-
corregut interpretatiu en xarxa (Horsori, 2009); Torcebraç entre dues 
cultures. De l’ecosistema de les llengües: de discursos i de percepcions 
(IEC, 2010); Per a un ús ètic del llenguatge (Angle, 2010) i Dels usos 
lingüístics motivats (Pagès, 2012).
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Daniel Casals i Martorell (Barcelona, 1969). Professor titular del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de 
Barcelona. Doctor en Filologia Catalana i llicenciat en Lingüística i en 
Periodisme, és especialista en l’estudi de la llengua catalana als mitjans 
de comunicació. Va coordinar, amb Francesc Foguet, el I Simposi so-
bre l’ensenyament de la llengua i de la literatura catalanes a la secundà-
ria i a la universitat, i també el volum La llengua i la literatura catalanes 
a les aules del segle XXI (IEC, 2012). És autor d’El català en antena 
(2003) i de Ràdio en català, i membre del Consell de Redacció de la 
revista Llengua Literatura, de l’Institut d’Estudis Catalans. Actual-
ment és el director del Departament de Filologia Catalana de la UAB.

Narcís Comadira (Girona, 1942). Poeta, pintor, assagista, dra-
maturg i traductor, amb una trajectòria dilatada i reconeguda. La seva 
poesia tendeix cap a les formes clàssiques i deixa entreveure el mes-
tratge de Gabriel Ferrater, Josep Carner o Josep Vicenç Foix. Entre 
els darrers llibres que ha publicat, destaquen Lent (2012), Marques de 
foc. Els poemes i els dies (2012), Quan em llegiu (2013), Càntic dels 
càntics de Salomó (2013) i Poesia (1966-2012) (2014).

Antoni Dalmases (Sabadell, 1953). Llicenciat en Filologia hispà-
nica (UB). Professor a l’ensenyament primari (1976-1982) i professor 
de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari (1983-
2013). Coordinador i professor de Didàctica de la llengua i la literatu-
ra, ICE-UAB (1984-1992) i ICE-UB (1991-2006). Col·laborador a la 
premsa (El 9 Nou, El Punt, Presència, Quadern, ISabadell...) i de la 
ràdio (Rac-1, «L’hora del pati»; Catalunya Ràdio, «Quatre gats» i «El 
Suplement d’estiu»; Ràdio Barcelona-SER, «Tot és comèdia»). Autor 
de novel·les i relats per a nens, joves i adults. Premi Fité i Rossell de 
Novel·la 1987, premi Marià Vayreda de narrativa 1991, premi Andrò-
mina de Narrativa 1992, premi Gran Angular de novel·la juvenil 1993 
i 2005, i premi Sant Joan de narrativa 1998, entre d’altres. D’entre els 
darrers llibres, destaca Caos a les aules (2012).

Francesc Foguet i Boreu (Linyola, Pla d’Urgell, 1971). Professor 
de Literatura catalana de la Facultat de Filosofia i Lletres de la UAB. 
Doctor en Filologia Catalana per aquesta universitat. Pertany al Grup 
d’Estudis de Literatura Catalana Contemporània i al Centre d’Estu-
dis sobre les Èpoques Franquista i Democràtica. Coordina el Màster 
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Universitari en Estudis Teatrals i la Unitat de Lletres del Departa-
ment de Filologia Catalana. Amb Daniel Casals i Martorell, tingué 
cura de l’edició de La llengua i la literatura catalanes a les aules del 
segle XXI (2012). Recentment, ha publicat l’epistolari Estrictament 
confidencial, de Josep Tarradellas i Rafael Tasis (2014).

Xavier Fontich Vicens. Professor de llengua i literatura a secundà-
ria i a la Facultat de Ciències de l’Educació de la UAB. Actualment és 
professor visitant a la University of Exeter. Ha publicat (com a autor, 
coautor o editor) més de 35 treballs en revistes i editorials nacionals i 
internacionals sobre aspectes diversos de l’educació lingüística. La seva 
línia de recerca és l’ensenyament de la gramàtica i l’escriptura. És autor 
de Hablar y escribir para aprender gramática (Horsori, 2006) i coeditor 
del volum Grammar at school: research on metalinguistic activity in 
language education (Peter Lang, 2014).

Jordi Ginebra Serrabou. Catedràtic de Lingüística catalana de la 
Universitat Rovira i Virgili. Ha estat Visiting Research Fellow de la 
Universitat de Birmingham. Treballa en l’àmbit de la sintaxi, el lèxic, 
la fraseologia, la gramàtica normativa, la llengua estàndard i la història 
de la llengua. Entre altres llibres, ha publicat, amb Anna Montserrat, 
el Diccionari d’ús dels verbs catalans (1999) i, amb Joan Solà, Pompeu 
Fabra: vida i obra (2007).

Gràcia Jiménez-Tirado. Llicenciada en Geografia i Història per 
la Universitat de València. Ha estat directora del centre d’EPA Mercè 
Rodoreda d’Elx, inspectora d’Educació entre els anys 1987 i 1996, 
directora del CP Miguel Hernández de Sant Vicent del Raspeig i pro-
fessora associada del Departament de Didàctica General de la Univer-
sitat d’Alacant. Actualment és professora de Geografia i Història a 
l’IES Sant Vicent de la mateixa localitat. Ha estat presidenta de l’As-
sociació Cívica per la Normalització del Valencià a la comarca de 
l’Alacantí, associació membre de la Federació Escola Valenciana. For-
ma part des de la seua creació de la Junta Directiva de la Unitat per a 
l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant.

Pere Martí i Bertran (Sant Quirze de Besora, 1952). Ha estat ca-
tedràtic de llengua i literatura catalanes a l’ensenyament secundari 
fins a l’any 2013, en què es va jubilar. Crític, traductor i assessor de 
literatura infantil i juvenil (LIJ). També és autor d’una quinzena 

Raons de futur.indd   225 2/7/15   11:00



226 Currículums

d’obres de LIJ, entre les quals destaquen En Griset, Les tortugues de 
l’àvia, L’avi ocellaire, En Quim i el grill, La Mariona Perquès... Més 
informació a http://www.escriptors.cat/autors/martibertranp/

Eva Pons Parera. Professora titular de Dret constitucional a la 
Universitat de Barcelona. Especialista en dret lingüístic. Coautora del 
llibre Dret lingüístic (2003) i autora de nombrosos articles en revistes 
especialitzades sobre els drets lingüístics en els àmbits internacional, 
europeu, estatal i català. És membre del Consell de direcció de la Re-
vista de Llengua i Dret i de la Xarxa CRUSCAT de l’Institut d’Estu-
dis Catalans.

Josep-Maria Terricabras Nogueras. És catedràtic de Filosofia de 
la Universitat de Girona i membre de l’Institut d’Estudis Catalans. És 
director honorífic de la Càtedra Ferrater Móra de Pensament Con-
temporani. És doctor en filosofia i ciències de l’educació per la Uni-
versitat de Barcelona i doctor per la Universitat de Münster (Alema-
nya). S’ha especialitzat en filosofia contemporània, concretament en 
l’obra de Ludwig Wittgenstein, ha introduït als Països Catalans el 
projecte «Filosofia 3/18 (Philosophy for children)» i ha dirigit l’actu-
alització del Diccionario de filosofía, de Ferrater Móra. És assessor de 
les publicacions Revista de Catalunya, Idees. Revista de Temes Con-
temporanis, Enrahonar i L’Espill. L’any 2000 va ser guardonat amb la 
Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic i tecnològic de la Genera-
litat de Catalunya.

Montserrat Vilà Santasusana. Llicenciada en Filosofia i Lletres 
(Psicologia) i en Filologia Catalana, i doctora en Filologia Romànica i 
Francesa per la UAB. Professora titular de la UAB. Participa en el 
grup de recerca GRELL i s’ha especialitzat en la formació sobre el 
discurs oral. És autora o coautora de Didàctica de la llengua oral for-
mal (2002), La discussió oral: arguments i fal·làcies (1997), Els alum-
nes investiguen sobre gramàtica (2004), Entendre(’s) a classe. Estratè-
gies comunicatives dels docents ben valorats (2007) i 10 idees clau: 
Ensenyar la competència oral. Aprendre a parlar en públic (2014). És 
professora del Màster de Formació del Professorat d’Ensenyament 
Secundari de la UAB.
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