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El segon bloc es va iniciar amb la ponència «Crítica, conflicte i discurs entorn del bilingüisme 
social». Sebastià Moranta hi va desenvolupar una anàlisi dels discursos entorn d’aquesta qüestió 
que transcendia les aportacions fetes des del nostre àmbit lingüístic per acostar als assistents autors 
i textos de l’àmbit romanès-moldau o russòfon, entre altres. A continuació, Montse Sendra i Mari-
na Massaguer van presentar els resultats de dos projectes de recerca aplicada desenvolupats al 
CUSC. Sendra va reflexionar sobre «El professorat de secundària i la promoció de l’ús del català» 
des del sistema educatiu, i va presentar un catàleg d’estratègies per afavorir l’ús de la llengua a 
l’aula desenvolupat a partir d’entrevistes a una mostra de docents de secundària. De la seua banda, 
Massaguer va presentar un treball sobre «La dinamització de l’ús de la llengua al CPNL», en què 
s’exploraven diferents vies que haurien de permetre a aquesta institució facilitar, en major mesura 
que no ara, el pas del coneixement a l’ús social del català entre els immigrants adults.

Després d’una pausa per dinar, el tercer i últim bloc va començar amb la intervenció de Zhe 
Shao sobre «Ideologías y estrategias lingüísticas en el mantenimiento de la lengua de herencia de 
los hijos en familias mixtas chino-españolas/catalanas». La ponent va ressaltar la falta de contex-
tos d’ús del mandarí fora de la llar com un dels principals factors que en dificulten l’aprenentatge. 
A continuació, Roser Giménez va plantejar una interesant reflexió sobre els «Efectes de la pandè-
mia en el benestar dels pèrits lingüistes», que convidava a no menystenir els efectes perniciosos 
del malestar psíquic i emocional en el món forense i de la recerca universitària. Finalment, amb la 
ponència «Innovant per pandèmia: recerca amb GoogleForms», Natxo Sorolla va examinar dife-
rents recursos tecnològics que poden facilitar l’obtenció de dades empíriques per a la recerca soci-
olingüística en condicions de confinament.

Els enregistraments de les ponències de la jornada es poden recuperar al web de la universitat1 
i se’n preveu la publicació dins de la «Coŀlecció Lingüística Catalana» d’Edicions UB.

Aveŀlí flors-mas
Universitat de Barcelona

Premis i distincions. — Al llarg del curs que va d’octubre de 2020 a setembre de 2021, diver-
sos membres de la Secció Filològica han estat distingits amb homenatges, premis i distincions; per 
aquest motiu el Comitè de Redacció d’ER els felicita efusivament i, quan es tracta d’homenatges 
pòstums, els recorda amb emoció. Lídia Pons i Griera i Joan Julià-Muné (aquest a títol pòstum) 
han estat guardonats ex aequo amb el Premi Pompeu Fabra 2020 de la Generalitat de Catalunya en 
la categoria de trajectòria professional, científica o cívica (24 de novembre de 2020). L’Ajunta-
ment de Girona ha inaugurat els Jardins Modest Prats, al barri antic, a prop de la Universitat i del 
Seminari Diocesà, en el dia del setè aniversari del seu traspàs (29 de març de 2021). Josep Vallver-
dú ha estat distingit amb el Premi Especial del Jurat dels VIII Premis Martí Gasull i Roig, que 
concedeix Plataforma per la Llengua (Teatre Poliorama, 19 d’abril de 2021). Vicent Pitarch ha re-
but la distinció extraordinària del Consell Social de la Universitat Jaume I pel seu compromís amb 
la llengua i la cultura, per acord del Consell de Govern de la Universitat (1 de juny de 2021). Al-
bert Turull ha estat nomenat director dels Serveis Territorials del Departament de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya a Lleida el 26 de juliol de 2021. Ramon Sistac ha estat nomenat membre 
de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua, per aprovació del Consell de Govern d’Aragó el 29 de 
juliol de 2021; els membres d’aquesta Acadèmia són elegits a parts iguals per les Corts d’Aragó, el 
Govern d’Aragó i la Universitat de Saragossa. Joan Veny, que ha estat president de l’Atlas Lin-

1.  Vegeu <https://www.ub.edu/ubtv/video/club29-col-loqui-recerca-sociolinguistica-2021>. [Consulta: 17 de 
setembre de 2021.]
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guistique Roman (Grenoble) des de 1999, ha renunciat a aquest càrrec per motius familiars i n’ha 
estat nomenat president honorari. L’obra Manual of Catalan Linguistics, editada per Joan A. Ar-
genter i Jens Lüdkte, ha estat guardonada amb el Premi Crítica Serra d’Or Catalanística 2021; el 
premi s’ha lliurat el 17 de setembre de 2021.

Diversos coŀlegues han rebut al llarg del curs homenatges pòstums. Curt J. Wittlin ha estat 
recordat a Campredó (23 de setembre de 2020) amb un acte durant el qual es van projectar uns 
audiovisuals que s’havien pogut elaborar gràcies a un donatiu que Wittlin i la seva muller havien 
fet a la biblioteca d’aquest municipi; hi ha assistit Miquel Àngel Pradilla en representació de la 
Secció Filològica. Joan S. Beltran és recordat a Campredó (28 de novembre de 2020) i a Tortosa 
(10 desembre de 2020); Miquel Àngel Pradilla ha participat en tots els actes, organitzats prèvia-
ment al decés. En el de Tortosa ha fet una laudatio de la seva trajectòria lingüística professional i 
ha valorat les seves aportacions.

Amb motiu del centenari del naixement d’Antoni M. Badia i Margarit s’ha celebrat un acte a 
Sant Privat d’en Bas (26 de setembre de 2020) al qual ha assistit Jordi Mir en representació de  
la Secció Filològica. La Biblioteca de Catalunya ha dedicat al professor Badia l’exposició «Roma- 
nia Amica. Badia i Margarit i la internacionalització del català» (del 27 de novembre de 2020 al 12 
de febrer de 2021); també ha tingut lloc l’acte «Antoni M. Badia i Francesc de B. Moll en  
la lingüística històrica catalana» (16 de desembre de 2020), organitzat per la Institució Francesc de 
B. Moll, celebrat per via virtual i conduït per Isidor Marí, amb la participació de Joan Veny, Joan 
Miralles i Josep Martines. També ha estat recordat el 17 de desembre de 2020 a la Universitat de 
Perpinyà amb la Jornada d’Estudis Catalans «Antoni M. Badia i Margarit, un exemple de la pro-
jecció de la llengua catalana», organitzat per l’Associació Francesa de Catalanística i la Universi-
tat de Perpinyà, amb la participació de M. Teresa Cabré, aleshores presidenta de la Secció 
Filològica. La Biblioteca de Catalunya ha homenatjat Joan Solà amb l’exposició «Joan Solà i el 
català, aprendre i ensenyar», oberta al públic del 28 de maig al 29 de juliol de 2021.

Finalment ressenyem altres esdeveniments protagonitzats per membres de la Secció Filo- 
lò gica:

Mariàngela Vilallonga s’ha incorporat el 10 de març de 2021 com a patrona a la Fundació 
Prudència Bertrana, organitzadora dels Premis Literaris de Girona, i ha estat nomenada presidenta 
de la Fundació Prudenci Bertrana (31 de maig de 2021); Joan Martí i Castell ha fet donació de la 
seva biblioteca personal a la Universitat Rovira i Virgili (11.000 llibres de l’àmbit de les arts i les 
humanitats). [Nota del C. de R.]
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