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 CRÒNICA

Crònica dels actes commemoratius del 40 aniversari del Departament de Filologia Cata-
lana de la Universitat de València (1975-2016). —  «La trajectòria de l’anomenat inicialment 

Departament de Lingüística Valenciana (DLV) de la Universitat de València, la finalitat bàsica del 

qual és la formació de professionals en llengua i literatura catalanes, ha transcendit l’expedient 

d’un simple departament a causa de les inquietants circumstàncies polítiques i socials viscudes al 

País Valencià durant les darreres dècades del segle passat. En condicions normals la seua història 

no hauria anat més enllà d’un estricte inventari d’informacions acadèmiques i administratives, 

però en el nostre cas hi ha alguna cosa més» [Santi Cortés (2017): Els anys fundacionals del de-
partament de Filologia Catalana de la Universitat de València (1975-1985). València: Departa-

ment de Filologia Catalana, p. 7].

No és habitual que un departament universitari commemore els seus primers 40 anys. Però 

quatre objectius aconsellaven de fer-ho:

a) Evocar la figura del seu fundador Manuel Sanchis Guarner i recordar el lema de la seua 

actuació, «ciència i passió, estudi i acció», model per a tots els filòlegs.

b) Fer retornar a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació i al departament de Filo-

logia Catalana tots el antics estudiants, hui professors i tècnics lingüístics, especialment, però tam-

bé editors i traductors, i reforçar el compromís pel valencià. 

c) Completar la formació dels nostres estudiants amb la presència de grans figures de la filo-

logia catalana i incitar-los a atényer un nivell d’excel·lència.

d) Mostrar als valencians, a la comunitat universitària, a les forces socials i polítiques i a tots 

els valencians que el Departament estava al servici de tots en benefici del valencià, de la seua llen-

gua, literatura i cultura.

Per a planificar l’aniversari i els actes es va crear una comissió formada per Maria Josep 

Cuenca, Rosanna Cantavella, Ferran Carbó, Antoni Ferrando i Emili Casanova, que assessorats 

per les àrees de coneixement del departament, van confegir un programa atractiu, amb quatre jor-

nades, una per trimestre. Cada jornada combina una conferència d’un especialista de prestigi, el 

testimoni d’un antic estudiant representatiu de les línies de l’especialitat i una actuació musical o 

teatral. 

Així, el 14 de setembre de 2016, s’inaugurava l’any amb la participació de la vicerectora d’estu-

dis Isabel Vázquez, el subsecretari de Cultura Albert Girona, el diputat de Cultura Xavier Rius i el 

vicedegà de la Facultat Francesc Martines, patrocinadors de la commemoració. Tot seguit hi hagué 

una taula d’antics directors de seu, de quan el CEU d’Alacant i el CUC de Castelló depenien de la 

UV, amb la participació de Lluís Alpera, Antoni Ferrando, Vicent Salvador i Vicent Miralles, de 

Magisteri de la UV, que formà part del departament fins als anys 90. A continuació la conferència de 

Maria Teresa Cabré, presidenta de la SF de l’IEC, sobre els projectes i la tasca normativa de l’IEC, el 

testimoni de Teresa Coves, estudiant de la primera promoció i destacada escriptora, i la representació 

teatral de l’Espill pel grup CRIT, sota el patrocini del Vicerectorat de Cultura de la UV.
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El 14 desembre es va celebrar el segon acte, amb la participació de Joan Veny, doctor Honoris 

Causa de la UV, sobre paraules en l’espai, el testimoni de Rubén Trenzano, director general de 

Política Lingüística, i l’actuació musical de Pau Alabajos, patrocinat per la Diputació de València. 

El 15 de febrer, la tercera jornada, amb la conferència de Joan Mas, de la UIB, sobre l’eclosió 

del teatre al segle xix, el testimoni de Gonçal López Pampló, editor de Bromera i professor del 

departament, i l’actuació de Feliu Ventura i Xavi Sarrià, patrocinat per la Diputació de València.

El 3 de maig, tinguérem la quarta jornada, amb la conferència d’Albert Rossich de la Univer-

sitat de Girona, sobre l’Oració barroca de Felip de Berga i Aliaga, el testimoni, de Martí Mestre, 

antic lector a Zadar i traductor, i l’actuació d’Eva Dénia i Merxe Martínez, patrocinada per la pre-

sidència de les Corts Valencianes.

Posteriorment, el 30 de juny férem la cloenda de l’any en la sala Magistral del Palau de les 

Arts de València, amb la inauguració de l’acte pel senyor rector de la UV. Posteriorment hi hagué 

una taula redona amb els antics directors del departament, senyors Pérez Montaner, Antoni Fer-

rando, Pérez Saldanya, Carme Barceló, Rafael Ramos i Ramon Rosselló, moderats per Maria Jo-

sep Cuenca; la presentació del llibret de Santi Cortés citat, l’estrena del documental dels 40 anys, 

fet pel TAU de la UV, dirigit per Antoni Medall i patrocinat per l’AVL. I com a colofó l’actuació 

de l’Orquestra de la UV que interpretà «Le carnaval des animaux» de Saint-Saëns, dirigida per 

Hilari Garcia i cedida pel vicerector de Cultura Antoni Ariño. La cloenda de l’any la va fer en nom 

del Govern valencià i del president de la GV el director general de Política Lingüística Rubén 

Trenzano, organisme que patrocinà tot l’acte. Com en tota celebració, un sopar de germanor va 

cloure la nit, amb la companyia del mateix Trenzano i del Secretari General de la Conselleria 

d’Educació i Cultura, Sr. Vidal, la degana de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la UJI 

Rosa Agost, la directora del departament de Filologia Catalana de la UA, Mª Àngels Francés, i el 

suport de molts antics estudiants i de directors dels departaments de Filologia Catalana de les uni-

versitats catalanes.

Dels actes dels 40 anys voldria destacar tres fets: tots els participants van ser antics estudiants 

de filologia; totes les institucions valencianes hi han col·laborat (l’Ajuntament de València ha pa-

trocinat la Trobada de Tècnics lingüístics que hem fet el dia 15 de setembre de 2017 i el Servei de 

Política Lingüística de la UV la trobada de filòlegs escriptors que hem fet el 13); tots els actes, de 

tres hores de duració, han estat retransmesos en directe per la Unitat Tècnica Audiovisual de la 

nostra Facultat pensant en els estudiants i els interessats que no ens podien acompanyar i ara es 

poden consultar en Youtube, així com el documental i el llibret dels 40 anys que es poden veure o 

llegir en el web del nostre Departament.

A més d’aquests actes, van dictar conferències o seminaris Jaume Pérez Montaner, Vicent 

Salvador i Maria Conca, professors jubilats del departament. 

Un any ple d’activitats amb la intenció que la nostra filologia prenga el protagonisme que li 

correspon, on només hem trobat a faltar més participació d’antics estudiants, especialment dels 

que treballen a Catalunya i a les Illes Balears.

Emili Casanova

Universitat de València

XXXV Xornaes Internacionales d’Estudiu (Uviéu, 8, 9 y 10 de noviembre 2016). —  El 

Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras (Campus de Humanidades) acogió, como viene 

siendo habitual, la celebración de las sesiones de las XXXV Xornaes Internacionales d’Estudiu 

organizadas por la Academia de la Llingua Asturiana con la colaboración de la Universidad de 

Oviedo. La apertura oficial de las mismas tuvo lugar el martes día 8 a las 12  horas y contó con la 
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