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Simposi Internacional sobre el Català al Segle XX:
Balanç de la Situació i Perspectives
El centenari de l’Institut d’Estudis Catalans ha estat l’ocasió de
destacar el paper rellevant que ha tingut com a institució científica i acadèmica. En efecte, l’Institut, a més de les funcions
pròpies d’una acadèmia de la llengua, promou i desenvolupa la
recerca en els diferents camps de la ciència, la tecnologia i les
humanitats, principalment en tots els àmbits de la cultura catalana. D’altra banda, les trenta-sis revistes científiques i les dues
mil cinc-centes monografies publicades des del 1907 constitueixen l’aportació més notable i significativa a la cultura dels
Països Catalans en el camp de la recerca i, sens dubte, l’esforç
més considerable en l’ús de la llengua catalana en totes les àrees
de la ciència i les humanitats.
Aquestes actuacions en els vessants científics i humanístics
posen en relleu que l’eix vertebrador de l’IEC, com a institució
acadèmica, és precisament la llengua. Per això, la Secció Filològica ha considerat oportú de culminar els actes de commemoració del centenari de l’Institut promovent un simposi internacional sobre el català al segle XX que presentés la situació
sociolingüística i les perspectives del país. Es tracta no solament
de tenir les dades més fiables de tots els territoris de llengua catalana del segle XX, sinó de valorar-les adequadament per tal
d’aprofundir en el coneixement de l’evolució sociolingüística i,
a partir d’aquests resultats, poder afrontar els reptes del segle
XXI en les millors condicions.
El Simposi ha estat estructurat en cinc sessions. En la primera es presenten, com a punt de partida, les dades demolingüístiques (J. Torres), i, a continuació, s’aborda el fenomen del contacte de llengües i la relació amb el fenomen de la immigració
(Ch. Bierbach); tanca aquesta sessió una anàlisi sobre l’ús oficial i les seves aplicacions (J. Vernet). La segona sessió es dedica als diversos nivells de l’àmbit educatiu: l’educació primària
(J. Perera), l’educació secundària (E. Querol) i el món universitari i de la recerca (J. M. Bricall). La tercera sessió se centra
en tres àmbits en els quals l’ús del català té una presència irregular: els mitjans de comunicació i les noves tecnologies (J. Gifreu), els llibres i les indústries culturals (F. Parcerisas) i el
món socioeconòmic i associatiu (J. Solé Camardons). La quarta
sessió, ja fora dels àmbits de l’ús social d’una llengua, s’obre
amb una ponència d’abast més ampli, a fi d’analitzar els factors
que defineixen la comunitat lingüística catalana (M. Leiberich),
i, després, prossegueix amb dues ponències sobre normativització: el paper de l’IEC, unitat i variació (J. Martí i Castell), i
onomàstica, lexicografia i terminologia (M. T. Cabré). Finalment,
la cinquena sessió completa la panoràmica del Simposi amb una
visió global sobre el món plurilingüe (G. Kremnitz) i una taula
rodona sobre l’ús lingüístic interpersonal en els quatre grans territoris: Catalunya (E. Boix), les Illes Balears (J. Melià), el País
Valencià (B. Montoya) i la Catalunya del Nord (J. Peytaví).

Organització

PROGRAMA
Dimecres 24 d’octubre
9.00 - 10.00
10.00 - 13.30
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
16.00 - 19.30
16.00 - 16.45
16.45 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30

Recepció de participants i acte inaugural
Primera sessió
(moderador: JOAN A. ARGENTER)
La situació demolingüística, JOAQUIM T ORRES
Llengües en contacte: immigració i plurilingüisme,
CHRISTINE BIERBACH
Pausa
L’ús oficial: Administració pública, justícia i
món del dret, JAUME V ERNET
Debat
Segona sessió
(moderadora: MARIÀNGELA V ILALLONGA)
L’educació infantil i primària, JOAN PERERA
L’educació secundària i la formació
professional, ERNEST QUEROL
Pausa
L’ensenyament universitari i la recerca,
JOSEP M. BRICALL
Debat

Dijous 25 d’octubre
10.00 - 13.30
10.00 - 10.45
10.45 - 11.30
11.30 - 12.00
12.00 - 12.45
12.45 - 13.30
16.00 - 19.30
16.00 - 16.45
16.45 - 17.30
17.30 - 18.00
18.00 - 18.45
18.45 - 19.30

Tercera sessió
(moderadora: MARIA JOSEP CUENCA)
Els mitjans de comunicació i les noves
tecnologies, JOSEP GIFREU
Els llibres i les indústries culturals,
FRANCESC PARCERISAS
Pausa
El món socioeconòmic i associatiu,
JOAN SOLÉ CAMARDONS
Debat
Quarta sessió
(moderador: ISIDOR MARÍ)
Llengua, cultura, nació: Els Països Catalans
i l’Estat nació, MICHEL LEIBERICH
Normativització (I): l’IEC, unitat i variació,
JOAN MARTÍ I CASTELL
Pausa
Normativització (II): onomàstica, lexicografia,
terminologia, M. TERESA CABRÉ
Debat

Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
Divendres, 26 d’octubre

Comissió organitzadora

L’assistència a les sessions és gratuïta, però cal inscriure-s’hi
prèviament.

10.00 - 10.45
10.45 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 13.15

Aquesta activitat ha estat reconeguda pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya com una activitat de formació permanent del professorat no universitari.

Cinquena sessió
(moderador: MODEST PRATS)
El món de les llengües, GEORG KREMNITZ
Debat
Pausa
Taula rodona: L’ús interpersonal, EMILI BOIX,
JOAN MELIÀ, BRAULI MONTOYA I JOAN PEYTAVÍ
(moderador: FRANCESC VALLVERDÚ)

13.15 - 13.30

Cloenda

F. Vallverdú (coordinador), J. A. Argenter, M. J. Cuenca,
I. Marí, M. Prats i M. Vilallonga

10.00 - 13.30

Socis:

Patrocinadors:

Col·laboradors:

