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Currículum vitae abreujat de Joan MARTÍ I CASTELL 
 
 

1. Dades personals 
 
Nom: Joan 
Cognoms: MARTÍ I CASTELL 
Data de naixement: 17 de novembre de 1945 
Lloc de naixement: Tarragona 
NIF: 39.624.298-J 
 
 
2. Línies principals de recerca 
 
-Lingüística diacrònica 
-Història de la llengua 
-Sociolingüística 
 
 
3. Titulacions 
 
-Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona 
-Doctor en Lingue e letterature straniere per la Universitat La Sapienza de 
Roma (Itàlia) 
 
 
4. Categoria professional actual 
 
Catedràtic ordinari d’universitat (des de 1988) 
 
 
5. Activitats més importants com a PDI  
 
a. Professor universitari durant 43 anys sense cap interrupció (és el 

professor més antic del PDI funcionari de la URV) 
 

b. Universitats on ha treballat com a PDI 
 
   b.1 Estat espanyol: 
 
         -Universitat de Barcelona 
         -Universitat Autònoma de Barcelona 
         -Universitat Rovira i Virgili 
 
   b.2 Estranger: 
 
         -Università degli Studi di Bergamo (Itàlia) 
         -Università della Calabria (Itàlia) 
         -Universitat de Berkeley (Califòrnia. EEUU) 
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         -Universitat Laval (Quebec. Canadà) 
 
 
6. Trams de docència 
 
    Tots els possibles. 
 
 
7. Trams d’investigació 
 
   5 sexennis (el sisè és en període d’avaluació). Té avaluats positivament, 
doncs, 30 anys d’investigació. 
 
 
8. Projectes de recerca subvencionats en què ha intervingut o en què 

intervé, i entitats que els financen  
 
   -Atles lingüístic del domini català. Gas Natural i Govern de les Illes 
Balears. 
   -Atlas Lingüístico de los Marineros Peninsulares. Ministerio de Educación, 
CSIC, Fomento de la Investigación Universitaria. 
   -Atlas Linguarum Europae. Diverses universitats i governs europeus. 
   -La llengua dels barcelonins. Ministerio de Educación i Fomento de la 
Investigación Universitaria. 
   -Establiment de la llengua normativa. Direcció General de Política 
Lingüística de la Generalitat de Catalunya. 
   -Estudi del català no literari amb anàlisi de dades. Desenvolupament de 
nous mètodes. Generalitat de Catalunya. CIRIT. 
   -La llengua catalana a les comarques de Tarragona: coneixement i ús. 
Diputació de Tarragona. 
   -Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (primera i 
segona edició). Fundació “la Caixa”. 
   -Llengua, Literatura i Societat a l’Edat Mitjana al segle xx. Departament 
d’Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de 
Catalunya. 
   -Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA) de la Universitat 
d’Alacant. Ministerio de Educación y Ciencia. 
   -Gramàtica del català antic. Ministerio de Educación y Ciencia. 
   -El efecto de los factores internos y externos en el contacto lingüístico en 
Cataluña. Ministerio de Educación y Ciencia. 
   -Enclaves Lingüísticos: Recursos Verbales. Ideologías. Comunidades. 
Ministerio de Educación y Ciencia. 
   -Comunidades locales de enclave: Dinámica de las lenguas, cultura, 
procesos sociolingüísticos. Catalán. Plan Nacional de Investigación 
Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. 
 
 
9. Publicacions 
 
a. Llibres complets: 26 
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b. Capítols de Llibre: 65 

 
c. Articles científics (es compten exclusivament els publicats en revistes 

científiques especialitzades i, doncs, s’exclouen els articles de 
divulgació): 71 

 
Països de publicació dels articles:  
 
                       -Estat espanyol 
                        -Estat d’Andorra 
                        -Itàlia 
                        -Estats Units d’Amèrica 
                        -Alemanya 
                        -França 
 

d. Editor o curador d’obres (no es compten ni els pròlegs ni les 
presentacions o introduccions de llibres): 23 

 
e. Ponències presentades a congressos (no es compten els congressos on 

solament ha assistit): 150 
 

Països on ha presentat les ponències als congressos. 
 
                            -Estat espanyol 
                            -Estat d’Andorra 
                            -Itàlia 
                            -Anglaterra 
                            -Holanda 
                            -Argentina 
                            -Canadà 
                            -Alemanya 
                            -França 
                            -Croàcia 
                            -Bulgària 

 
 

10. Alguns encàrrecs de responsabilitat per a la docència i la investigació 
per mèrits com a PDI 

 
-President de la Comissió Gestora per a la fundació de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV) 
-Primer rector elegit pel Claustre de la URV 
-Membre de la Junta Consultiva de la URV 
-Director del Departament de Filologia Catalana de la URV 
-Fundador del Servei Lingüístic de la URV 
-Primer director del Servei Lingüístic de la URV 
-Coordinador dels cursos de Doctorat del Departament de Filologia de la 
URV 
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-Impulsor i fundador (amb altres rectors) de la Xarxa Interuniversitària 
Institut Joan Lluís Vives (avui Xarxa Vives d’Universitats) 
-Primer president de la Xarxa Interuniversitària Institut Joan Lluís Vives (avui 
Xarxa Vives d’Universitats) 
-Membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) 
-Director del Servei de Relacions Exteriors de l’IEC 
-President de la Secció Filològica de l’IEC 
-Membre del Consell Permanent de l’IEC 
-Membre del Conseil du Centre d’Études Catalans de la Universitat 
Paris-Sorbone (França) 
-Membre de la Comisión de expertos para el Estudio del Uso de las 
Lenguas Cooficiales en la Administración General del Estado. 
Ministerio de Administraciones Públicas. 
-Membre de la Comisión de Seguimiento de la Red de Excelencia 
Europea TRAMICTEK 
-Director del Departament de Lingüística de la Università della Calabria 
(Itàlia) 
-Membre de la Comissió de Sociolingüística i de Política Lingüística de la 
Universitat de Barcelona 
-Director del Servei de Llengua Catalana de la Divisió VII de la Universitat 
de Barcelona 
-President de la Societat Catalana de Llengua i Literatura 
-President del Consell Supervisor del Centre de Terminologia de 
Catalunya (TERMCAT) 
-Membre del Consell de Direcció del TERMCAT 
-Membre de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua 
Catalana de la Generalitat de Catalunya 
-President de la Fundació Congrés de Cultura Catalana 
-Patró de la Fundació Congrés de Cultura Catalana 
-Patró de la Fundació Mercè Rodoreda 
-Membre del Consell Assessor del Centre de Temes d’Estudis 
Contemporanis de la Generalitat de Catalunya 
-Membre del Consell Supervisor de la Xarxa Coneixements, 
Representacions i Usos del Català de l’IEC 
-Membre de la Comissió per als lectorats en filologia catalana a les 
universitats estrangeres de l’Institut Ramon Llull 
-Membre del Consell Assessor de l’Institut d’Estudis Universitaris 
“Josep Trueta” 
-Membre fundador de l’Institut de Projecció Exterior de la Cultura 
Catalana 
-Membre fundador del Grup Català de Sociolingüística 
-President de l’Àrea Científica “Llengua i Ensenyament” del II Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana 
-Membre del Consell Científic de Cadernos de Fraseologia Galega. 
Centro Ramón Piñeiro para la Investigación en Humanidades. 
Secretaria Xeral de Política Lingüística. Xunta de Galicia 
-Membre del Comitè Científic del IV Simposi Internacional vers una 
Sintaxi Històrica del Català: Metodologia i Objectius 
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-Membre del Comitè Científic de les jornades El català oral de ficció: 
guionatge i traducció audiovisual. Col·legi Oficial de Doctors i 
Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya 
-Membre del Comitè Científic de les I Jornades de Llengua i Estadística 
-Membre del Consell de Redacció de Treballs de Sociolingüística 
-Membre del Consell de Redacció de Estudis Romànics 
-Membre del Consell de Redacció de Llengua & Literatura 
-Coordinador general de llengua catalana de COU per a les Proves d’Accés 
a la Universitat de la Universitat de Barcelona 
-President de la Comissió de Llengua Catalana de COU per a les Proves 
d’Accés a la Universitat. Consell Interuniversitari de Catalunya. Generalitat 
de Catalunya 
-Tres compareixences com a assessor en tant que investigador en 
filologia: 
 
   -Congrés dels Diputats de Madrid. Per al projecte de Llei de la 
llengua de signes espanyola 
   -Parlament de Catalunya. Per al projecte de Llei de la llengua de 
signes catalana 
   -Parlament de Catalunya. Per al projecte de Llei sobre la llengua 
occitana (aranès) 
 
 
11. Principals distincions personals exclusivament per mèrits relacionats 

directament amb la docència i la investigació 
 
-Medalla de la Ciutat en qualitat d’Argent de l’Ajuntament de 
Tarragona, per la labor com a rector de la URV 
-Medalla de la Xarxa Interuniversitària Institut Joan Lluís Vives (avui 
Xarxa Vives d’universitats), com a president 
-Membre del Comitè d’Honor del I Congrés Internacional de Neologia 
en les Llengües Romàniques 
-Premi “Marià Aguiló” al millor repertori lexicogràfic pel Diccionari de 
locucions i frases fetes, atorgat per l’IEC 
-Premi Manuel de Montoliu de la Diputació de Tarragona 
 
 
12. Altres 
 
-Vicepresident de Caixa Tarragona 
-Senador del Senat Tarragoní, òrgan assessor de l’alcalde de 
Tarragona format per persones que hagin destacat en l’àmbit científic, 
cultural, cívic 
 
 
Nota: He marcat en negreta aquelles responsabilitats que no tenen a veure 
directament amb l’àmbit estrictament universitari. 


