
CICLE DE CONFERÈNCIES 
SOBRE SOCIOLINGÜÍSTICA 

A LES TERRES DE L’EBRE   

“LLENGUA, SOCIETAT I PODER”  

Dijous, 25 de febrer, 10	de	març,	21	d’abril	
i	19	de	maig	de	2016	 

Organitza 

Col·labora 
Hora:  18.00 hores 

Lloc:    URV  ‐  Campus Terres de l’Ebre 

     Av. de Remolins, 13‐15.  TORTOSA 

Inscripció prèvia gratuïta enviant missatge a: suportantena.tortosa@urv.cat 

Es lliurarà certificat d’assistència 



 
 
 
25 de febrer 
LLUMS I OMBRES DE LA NORMALITAT LINGÜÍSTICA A LA CATALANOFONIA 
A càrrec del Dr. Miquel-Àngel Pradilla i Cardona 
Professor titular de Fonètica i Fonologia i de Sociolingüística al Departament  
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, membre numerari de la  
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, membre numerari del Consell  
Social de la Llengua Catalana de la Generalitat de Catalunya i director de la Xarxa 
CRUSCAT, de recerca sociolingüística (IEC). 
 
10 de març 
PARAULA, SÍMBOL I SOCIETAT 
A càrrec de la Dra. Rosa Calafat i Vila 
Professora titular del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la 
Universitat de les Illes Balears (UiB), tècnica de projectes de la Càtedra UNESCO 
de Llengües i Educació (Institut d’Estudis Catalans) i vicepresidenta, entre els anys 
2009 i 2013, del Consell Assessor de Programació i Continguts de la Corporació 
Catalana de Mitjans de Comunicació. 
 
21 d’abril 
IMPERIALISMO LINGÜÍSTICO: EL IMPERIO DE LA LENGUA COMÚN 
A càrrec del Dr. Juan Carlos Moreno Cabrera 
Catedràtic de Lingüística General al Departament de Lingüística, Llengües  
Modernes, Lògica i Filosofia de la Ciència de la Universitat Autònoma de Madrid 
(UAM); membre del consell de redacció i assessor de diverses revistes sobre  
lingüística teòrica i experimental, lingüística aplicada i antropologia lingüística; 
membre del Comitè Científic de l'Informe sobre les Llengües del Món dut a terme 
per la Unesco; col·laborador del Projecte EUROTYP, i membre del comitè científic 
de Linguamón - casa de les Llengües, de la Generalitat de Catalunya. 
 
19 de maig 
LA SUBORDINACIÓ LINGÜÍSTICA: UNA VISIÓ PSICOLÒGICA 
A càrrec del Dr. Ferran Suay i Lerma 
Professor de Psicobiologia a la Universitat de València (UV), membre de la Junta 
Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), fundador de Tallers per la 
Llengua i membre del Consell Consultiu de la Plataforma per la Llengua, al País  
Valencià. 

CONFERÈNCIES I PONENTS 

 
 
 
IDEOLOGIA DELS USOS LINGÜÍSTICS I ACTITUDS DELS PARLANTS 

 
 
Ho sabem des de Foucault: les relacions humanes són, també, i en 
tots els casos, relacions de poder. Ho són perquè les relacions  
humanes no es fan mai des de la plena igualtat, i l’absència  
d’aquesta situa els interactuants en plans diferents. 
 
Aquesta desigualtat es fa especialment transparent en la relació  
humana per antonomàsia: la relació lingüística. Justament per això 
la sociolingüística esdevé una potent eina metodològica per al  
coneixement de les relacions subjacents a l’entramat social.  
 
A casa nostra, el discurs de la normalització lingüística del català, 
per la seua absència de voluntat de denunciar amb claredat la  
injusta desigualtat que, precisament, feia necessària tal  
normalització, ha acabat sent inefectiu i ha comportat, a més, el 
desarmament argumental dels catalanoparlants que experimenten 
estranyament al seu mateix país, i que saben què és allò que Enric 
Larreula ha qualificat de “dolor de llengua”.  
 
Contribuir a donar a conèixer allò que s’amaga darrere les  
aparences és justament allò que ens proposem amb el cicle 
“Llengua, Societat i Poder” d’enguany.  

 

 

TEMÀTICA DEL CICLE 


