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Des de l’any 1993, la Secció de Lingüística del Departament de 
Filologia de la Universitat de Barcelona ha organitzat de manera 
ininterrompuda el Col·loqui Lingüístic de la Universitat de 
Barcelona, conegut popularment per la sigla CLUB. 

El CLUB va néixer com una iniciativa per posar en comú els 
interessos i les línies de recerca que es desenvolupaven en el marc 
del grup de recerca consolidat Grup d’Estudi de la Variació de la 
Secció de Lingüística del Departament (constituït actualment per 
quatre projectes competitius), que tenien com a objecte i encara 
l’hi tenen l’estudi de la variació des de perspectives diverses, entre 
d’altres, la fonològica, la semàntica, la dialectològica, la 
sociolingüística i la pragmàtica, i va néixer, també, com a mitjà per 
apropar aquesta recerca als estudiants.  

Fins al dia d’avui els col·loquis han tractat de temes tan diversos 
com ara els corpus lingüístics, el contacte de llengües i la variació 
lingüística, la gramàtica i la semàntica en l’estudi de la variació, la 
variació dialectal i l’estandardització, el llenguatge no verbal, la 
dialectologia i els recursos informàtics, el paper de la lingüística en 
les gramàtiques, l’argumentació, les aplicacions de la fonètica, les 
actituds i les ideologies lingüístiques, l’assessorament lingüístic, la 
incidència sociolingüística de la immigració, l’estilística, etc. I els 
ponents han estat professors i investigadors especialistes en 
cadascun dels àmbits esmentats. 

Arribats a la vintena edició, vam pensar que convenia conferir una 
perspectiva més àmplia i internacional a l’acte, i per això es va 
decidir d’organitzar un col·loqui sobre «El català entre les llengües 
d’Europa», amb convidats d’aquí i d’arreu d’Europa. En aquesta 
ocasió, les ponències es focalitzaran en la descripció i l’anàlisi 
contrastives de determinats components gramaticals del català i 
d’altres llengües europees, sobretot romàniques.  

Així, s’hi han convidat JOAN VENY (Universitat de Barcelona, 
Institut d’Estudis Catalans), que farà una aproximació contrastiva, 
de caràcter general, del català i de la resta de llengües romàniques, 
PATRICK SAUZET (Universitat de Tolosa, ERSS), que se centrarà en 



l’anàlisi de les categories nominals de gènere i nombre en català, 
occità i en altres llengües romàniques, MARTIN MAIDEN (Trinity 
College, Universitat d’Oxford), que analitzarà alguns aspectes de la 
morfologia verbal del català, com ara les alternances morfològiques i 
la classe verbal, en relació amb els d’altres llengües romàniques, i, 
finalment, KÁROLY MORVAY (Universitat Eötvos Loránd, de 
Budapest), que compararà la fraseologia i la paremiologia del català 
amb les d’altres llengües europees.  

En la taula rodona, moderada per RAFAEL COMPANY, es debatrà 
sobre la funció que tenen les acadèmies en el desenvolupament de 
les llengües. Amb aquest objectiu, s’hi han convidat els màxims 
responsables de les diferents acadèmies de les llengües de l’estat 
espanyol, això és, ROSARIO ÁLVAREZ (Real Academia Galega), ISIDOR 

MARÍ (Institut d’Estudis Catalans), JOSÉ ANTONIO PASCUAL (Real 
Academia Española), i IBON SARASOLA (Euskaltzaindia). 

Desitgem que els continguts del col·loqui d’enguany siguin 
d’interès per als professors i els investigadors que es dediquen a 
l’estudi de la llengua i a matèries afins, per als estudiants dels graus 
que tenen la llengua (catalana) com a objecte d’estudi o mitjà de 
treball, i per a qualsevol persona que tingui curiositat per la llengua 
catalana i la llengua en general. Atès el caràcter festiu d’aquesta 
edició és el vintè aniversari, esperem, més que mai, comptar 
amb la vostra assistència i participació.  
 
 
 
 
 
  



Programa 
 
10.00 h  Presentació  
 
10.30 h  JOAN VENY (Universitat de Barcelona i Institut d’Estudis 

Catalans) El català i les altres llengües romàniques: 
aproximació contrastiva  

 
11.30 h  Pausa cafè 
 
12.00 h  PATRICK SAUZET (Universitat de Tolosa, ERSS) 
  Gènere i nombre: català, occità, romànic  
 
13.00 h   MARTIN MAIDEN (Trinity College, Universitat d’Oxford) 

  Alternancia morfológica y clase conjugacional: el verbo 
catalán frente a las otras lenguas romances 

 
16.00 h  KÁROLY MORVAY (Universitat Eötvos Loránd, Budapest) 

Aproximació comparativa a la fraseologia i 
paremiologia catalanes 

 
17.00 h  Taula rodona La funció de les acadèmies de les llengües  
 

Participants: 
ROSARIO ÁLVAREZ (Real Academia Galega) 
ISIDOR MARÍ (Institut d’Estudis Catalans) 
JOSÉ ANTONIO PASCUAL (Real Academia Española) 
IBON SARASOLA (Euskaltzaindia) 

 
Moderador: 
RAFAEL COMPANY (València) 

 
19.00 h  Cloenda 
 
 
  



Organització 
 
Secció de Lingüística Catalana, Departament de Filologia Catalana, 
Universitat de Barcelona 
 
Grup d’Estudi de la Variació 

 
• Projecte «Cohesió i argumentació en gèneres conversacionals» (Ref.: 

FFI2011-25236) 
• Projecte «Descripció i interpretació de la variació dialectal: aspectes 

fonològics i morfològics del català» (Ref.: FFI2010-22181-C03-02) 
• Projecte «Diatopia i canvi lingüístic: Scripta i projecció dialectal» 

(Ref.: FFI2009-12627) 
• Projecte «Resocialització lingüística en educació secundària» (Ref.: 

FFI2009-09968) 
 

 
Comissió organitzadora 
 
Maria-Rosa Lloret, Àngels Massip, Lluís Payrató, Clàudia Pons, 
Joaquim Viaplana i F. Xavier Vila 
 
 
Inscripció 
 
Envieu un missatge amb el vostre nom, els vostres cognoms, adreça 
de correu electrònic i afiliació a l’adreça de correu electrònic 
club20ub@gmail.com. 


