
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MÉS INFORMACIÓ 

 
Departament de Filologia Catalana i Lingüística 
General 
Universitat de Barcelona 

 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585  
08007 Barcelona 

 
Correu electrònic: fil-catal@ub.edu 

 
http://stel.ub.edu/filologiacatalana/ 

 
 

 
Organització: 

 
 

Secció de Lingüística Catalana 
 
 
 
 

 
Departament de Filologia Catalana  

i Lingüística General 

(http://stel.ub.edu/filologiacatalana/) 
 

 

Grup d’Estudi de la Variació  

(http://www.ub.edu/GEV/) 

 

 
 

Amb el suport de: 
 

Facultat de Filologia i Comunicació 
 

Vicerectorat de Recerca 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLUB 30 
 
Trentè Col·loqui Lingüístic  

de la Universitat de Barcelona 
 
 

NOVES PERSPECTIVES EN 

LINGÜÍSTICA CATALANA.  

PASSAT, PRESENT I FUTUR 

 

Divendres, 11 de novembre de 2022  

Aula Magna 

Facultat de Filologia 

Universitat de Barcelona 
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El 19 de desembre de 1993 es va celebrar a l’Aula 

Magna el I Col·loqui Lingüístic de la Universitat de 

Barcelona. En aquella edició, amb el títol de 

“Corpus, corpora”, es van estudiar diferents 

propostes sobre reculls i inventaris lingüístics de 

textos orals i escrits, i sobre l’anomenada “lingüística 

de corpus”. Aquest va ser també l’objecte del segon 

CLUB, un any més tard, centrat específicament en 

els aspectes metodològics de l’anàlisi de corpus. 

L’any 1996 apareixien editades les actes d’aquestes 

dues jornades, amb un volum (Corpus, corpora) que 

encetava la “Col·lecció Lingüística Catalana”, 

publicada per la nostra Universitat des d’aleshores, i 

en què fins ara han vist la llum vint-i-un volums. 

 

Trenta anys més tard, volem celebrar l’aniversari 

d’aquest primer Col·loqui amb una jornada que 

passi revista a la recerca que s’ha fet des de llavors 

en la lingüística catalana, a la que s’està fent, i a 

quines són les perspectives de futur. Us proposem 

quatre taules rodones en què, agrupats en els camps 

de la història de la llengua i la dialectologia, la 

gramàtica i la pragmàtica, la fonologia i la 

morfologia, i la sociolingüística, hem convidat 

diversos especialistes a debatre sobre els temes que 

considerin més rellevants, tot plegat amb aquesta 

intenció apuntada del repàs, la valoració de la 

situació present i les previsions del futur. Tal com 

vam dir literalment també fa trenta anys: us invitem 

a prendre-hi part! 

     PROGRAMA 
 

9  Inauguració 

9:15  Conferència plenària d’inauguració, 

M. Teresa Cabré 

9:45 Història de la llengua i 

dialectologia. Taula rodona amb 

Ramon d’Andrés, Antoni Ferrando, 

Àngels Massip i Maria-Pilar Perea 

11:15 Pausa/esmorzar 

11:45 Gramàtica i pragmàtica. Taula 

rodona amb Jordi Fortuny, 

Konstanze Jungbluth, Lluís Payrató 

i Gemma Rigau 

13:15 Pausa 

15:15 Fonologia, morfologia i mètrica. 

Taula rodona amb Antonio 

Fábregas, Jesús Jiménez, Maria-

Rosa Lloret i M. del MarVanrell 

16:45 Pausa/cafè 

17 Sociolingüística. Taula rodona amb 

Emili Boix, Isidor Marí, Montserrat 

Sendra i Natxo Sorolla 

18:30 Conferència plenària de clausura,  

F. Xavier Vila 

19 Cloenda 

 

DADES D'ORGANITZACIÓ 
 

 

Secció de Lingüística Catalana,  

Departament de Filologia Catalana  

i Lingüística General,  

Universitat de Barcelona 

 

Grup d’Estudi de la Variació  

  

 

Comissió organitzadora 

Emili Boix, Jordi Fortuny, Maria-Rosa 

Lloret, Àngels Massip, Lluís Payrató, 

Maria-Pilar Perea, Clàudia Pons i 

Montserrat Sendra. 

 

Inscripció 

Empleneu les dades que us 

demanen en aquest enllaç: 

https://30clubub.weebly.com/   

 

Twitter 

https://twitter.com/CLUBfilcat 

Etiqueta: #CLUB30UB 

 

Facebook 

https://www.facebook.com/FilCatUB 
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