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formació acadèmica a la Universitat de Washington, a Seattle (Estats Units); la Universi-

tat de Montpeller (França), i la Universitat de Clausthal-Zellerfeld (Alemanya). Va ser 

l’artífex del volum Geologia I de la Història natural dels Països Catalans (1986). Inicià 

la seva tasca de recerca en l’estructura de terrenys metamòrfics i, posteriorment, s’inte-

ressà per la d’estructures més superficials. S’ha centrat en la tectònica recent i activa. Les 

seves investigacions s’han dut a terme a les serralades Herciniana (Pirineus i serralada 

Costanera Catalana), Alpina (Pirineus, serralades Bètiques i serralada Ibèrica, Galícia) i 

Andina (península Antàrtida i nord de Xile).

Secció Filològica

Joan A. Argenter i Giralt

É  s llicenciat en filologia romànica per la 

Universitat de Barcelona i doctor en filologia hispànica per la Universitat Autònoma de 

Barcelona, de la qual és catedràtic emèrit de lingüística general. És titular de la Càtedra 

UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural (abans, Càtedra UNESCO de Llengües i 

Educació) de l’IEC des del 2002, on promou projectes de revitalització de llengües ame-

naçades i l’estudi de la diversitat lingüística. Ha estat membre del Consell de direcció del 

TERMCAT i del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda (1995-2002). És membre 

corresponent del Centre de Recerca sobre el Multilingüisme de la Universitat de Brussel·les 

i membre de la junta consultiva del Center for Multiple Languages and Literacies de la 

Universitat de Colúmbia (Nova York). La seva activitat de recerca, que abraça la lingüís-

tica, la poètica i la sociolingüística, s’ha centrat en l’etnografia lingüística i la pragmàtica 

històriques, en els treballs de planificació de la llengua catalana de l’IEC i en els processos 

de manteniment i substitució lingüística. Ha estat membre del Consell de Redacció de la 
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revista Els Marges i dels consells científics de Ciència, Sintagma i Estudios de Sociolin-

güística; també, director de límits. Revista d’Assaig i Informació sobre les Ciències del 

llenguatge, i impulsor de la represa d’Estudis Romànics.

M. Teresa Cabré i Castellví

É  s doctora en filologia romànica per la 

Universitat de Barcelona, on va ser professora (1984-1990) i catedràtica (1990-1994). 

És catedràtica emèrita de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), on ha dirigit l’Institut 

Universitari de Lingüística Aplicada. També ha estat directora del TERMCAT (1985-1988) 

i dels serveis de Lexicometria (1985-1987) i de Llengua Catalana (1988-1993) de la 

Universitat de Barcelona. És presidenta de la Secció Filològica de l’IEC i dirigeix la Càte-

dra Pompeu Fabra de la UPF (2014- ). Ha publicat més d’un centenar d’articles i diver-

sos llibres, com A l’entorn de la paraula; la terminologia. Teoria, mètodes, aplicacions, 

traduït a tres llengües, i la terminologia: representació i comunicació. Ha escrit alguns 

llibres en col·laboració, com lexicologia i semàntica, realitzat amb Gemma Rigau, i d’al-

tres els ha coordinat (Caplletra) o dirigit (Cicle de conferències 1994-1995. lèxic, corpus 

i diccionaris). Ha rebut la Medalla Narcís Monturiol de la Generalitat de Catalunya (1996), 

el Premi Internacional de Terminologia Eugen Wüster (2007) i la Creu de Sant Jordi de 

la Generalitat de Catalunya (2015). 
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