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ACTA DE LA JUNTA ORDINÀRIA DE FACULTAT DEL 14 DE MARÇ DE 2019 

  

DATA DE LA REUNIÓ: Dijous, 14 de març de 2019 

HORA DE LA REUNIÓ: A les 12 hores 

LLOC: Sala de Juntes “César Simón” 

DATA DE LA CONVOCATÒRIA: Dilluns, 11 de març de 2019 

 

La Junta de Facultat es va reunir en sessió ordinària de 14 de març de 2019, amb la presència dels següents 

membres: J. Benavent, J. A. Calañas, A. R. Calero, C. Calvo, A. Carratalà, B. Clavel, T. Ferrer, I. Garcia-Wistädt, I. 

Genovés, D. Giménez, A. Hidalgo, M. Izquierdo, G. López, J. Lluch, F. Martínez, S. Maruenda, E. Miñano, D. Palau, 

J. Peris, B. Pozo, A. Ricós, R. Roca, H. Seco i J. Ll. Teodoro. Excusen l’assistència: M. J. Coperías,  J. V. Martínez i 

C. Padilla. 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de desembre de 2018. 

2.  Informe de Deganat. 

3.  Aprovació, si escau, de la modificació parcial dels estatuts de l’AUNETI (Associació d’Universitats de 

l’Estat Espanyol amb Titulacions Oficials de Traducció i Interpretació) (antiga CCDUTI). 

4.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal per a la plaça núm. 5698 (TU) de Periodisme. 

5.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de selecció de personal contractat de 

caràcter temporal. 

6.  Aprovació, si escau, de la proposta de contractació com a professor emèrit del catedràtic de lingüística 

Ángel López García-Molins. 

7.  Altres qüestions. 

8.  Precs i preguntes. 

 

ACORDS: 

 

La Junta de Facultat s’inicia, en primera convocatòria, a les 12.10 h. 

1.  Aprovació, si escau, de l’acta de la junta ordinària del 21 de desembre de 2018. En la intervenció del 

Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació, cal afegir la següent frase: “Així mateix, també comunica la 

relació de títols propis dependents de departaments o instituts de la FFTiC.” S’aprova per assentiment. 
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2. Informe de Deganat. En primer lloc, el Vicedegà d’Estudis de Postgrau i Investigació informa que el passat 

5 de febrer es van celebrar les Xerrades del fòrum UV Ocupació, per a informar d’eixides professionals i 

borses d’estudis de postgrau nacionals i europees. S’han realitzat accions per a preparar la visita de la 

comissió externa de reacreditació dels màsters. En aquest sentit, s’ha demanat al professorat que òmpliga la 

seua fitxa personal i el seu currículum per a introduir-lo en la informació relativa al professorat. D’una altra 

banda, el passat 17 de gener va tenir lloc una reunió de la Comissió d’Estudis per a avaluar les propostes de 

titulacions pròpies. En aquesta reunió es va decidir convertir en diploma universitari la proposta d’un màster 

en psicoanàlisi i literatura, i es va aprovar el Màster en Nous Periodismes, Comunicació Política i Societat 

del Coneixement. L’última setmana de febrer va haver una reunió amb els vicerectors Isabel Vázquez i 

Ernest Cano per tal de revisar l’OCA dels màsters de la Facultat. En atenció a les dades presentades, que 

reflectien un baix nombre de matriculats en alguns apartats, es va decidir reduir l’optativitat al Màster 

d’Assessorament Lingüístic i Cultura Literària i al Màster de Traducció Creativa i Humanística. El proper 9 

d’abril tindrà lloc la Tercera Jornada ‘Conèixer els Màsters’, de la qual s’ha enviat als caps de departament 

l’esborrany del programa. S’ha fixat l’11 d’abril com a data per a una Jornada de Joves Investigadors, 

dedicada a l’alumnat del Màster Universitari en Llengües i Literatures, que comptarà amb la participació de 

l’alumnat que va redactar el seu TFM en els cursos anteriors. Ha tingut lloc una reunió de la CCA, en la qual 

es va decidir l’organització d’un concurs de pòsters científics sobre els TFM redactats en el centre. 

L’esborrany de les bases va ser enviat als directors i directores dels màsters, sense que hagen incorporat 

modificacions. Els premis proposats són de 150 €, 100 € i 50 € en material d’estudi als tres pòsters més 

valorats. Pel que fa a l’Àrea d’Investigació, explica que, entre els fets més rellevants d’aquest període, cal 

destacar la formació d’una Subcomissió d’Humanitats i Ciències Socials dins de la Comissió d’Investigació 

de la UV. Aquesta Subcomissió té com a objectiu la redacció d’un barem propi que s’ajuste millor a la forma 

de producció de les nostres àrees de coneixement. Així mateix, s’han rebut les instruccions per a l’avaluació 

de la memòria d’investigació del 2018. Entre les poques novetats destaca que des d’ara la direcció dels 

departaments i instituts serà responsable de la idoneïtat dels materials lliurats. En aquest sentit, en una 

propera reunió de la Comissió d’Investigació del Centre, prevista per a després de Falles, servirà per a 

renovar i donar instruccions als representants dels departaments i instituts en la comissió. La pàgina de l’OFI 

està en ple funcionament. Agraïm als companys l’esforç d’enviar-nos informació, i els preguem que ens 

comuniquen les actualitzacions i novetats dels seus grups de recerca. 

Acte seguit, la Vicedegana de Comunicació i Participació informa que el passat 28 de febrer es va constituir 

la Comissió consultiva de comunicació, en la qual es va donar a conéixer la voluntat d’impulsar la difusió de 

les activitats de recerca que es duen a terme a la Facultat. S’ha enviat un correu a tot el Pdi per tal que ens 

facen arribar les propostes per e-mail. D’aquesta manera, es completa la tasca iniciada, sempre 

conjuntament amb el Vicedeganat d’Investigació i Posgrau, de difusió dels grups de recerca, que ja està al 

web de la Facultat. D’una altra banda, aquest semestre no es compta amb estudiants de pràctiques en 
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tasques de comunicació. Donada aquesta situació, estem plantejant sol·licitar el reconeixement d’aquesta 

tasca com a crèdits de participació, de manera que es puga obrir a l’alumnat de segon curs dels dos graus, 

que no poden fer pràctiques, però que els pot resultar enriquidor posar els coneixements en pràctica amb 

aquestes activitats. 

La Vicedegana de Cultura, Igualtat i Polítiques Inclusives informa, pel que fa a Cultura, de la recepció 

positiva del cicle “Autores i autors a les aules”. El PDI ha proposat nombroses activitats entre febrer i maig 

2019. La idea es fer la segona convocatòria per al curs 2019-2020, de manera que les activitats també 

puguen ser recollides a les Guies Docents del pròxim curs. D’una altra banda, s’han rebut quasi una trentena 

de propostes per a la IV SETMANA CULTURAL. S'està elaborant el programa i s'estan fent totes les 

gestions per poder dur a terme quasi totes les activitats proposades. A més, i pel que fa a Igualtat, en febrer 

es realitzà una reunió de la CI de centre per a programar activitats al voltant del 8M. Totes es varen realitzar, 

especialment durant la setmana 1-8 de març. També el 20 de febrer es portà a terme una reunió de la 

CPIUV per a informar des del VR de la situació del III Pla d'Igualtat UV. Finalment, i pel que fa a Polítiques 

Inclusives, el 27 de març hi ha prevista una reunió amb Polymorfia per a tractar les activitats del segon 

semestre. 

El Vicedegà d’Estudis de Grau dóna compte de la Comissió d’Estudis de Grau que es va celebrar el passat 

08.02.2019, amb tres punts principals: 1) L’aprovació del calendari acadèmic per al curs 2019-2020: es 

tracta d’un calendari molt estàndard, que com a novetat té dos dies festius més al segon quadrimestre, la 

qual cosa afecta la programació dels exàmens i el lliurament d’actes per part del PDI. 2) La ponderació a les 

PAU d’aquest curs de la nota de l’assignatura de llengua estrangera. Des de deganat estem fent les 

consultes adients per saber com s’ha de sol·licitar. 3) L’assumpte de les pràctiques externes després del RD 

del Ministeri que obliga al registre i cotització a la Seguretat Social de totes les pràctiques externes. 

S’informa de les implicacions per a les assignatures de pràctiques dels graus si les empreses comencen a 

reduir les ofertes i de les negociacions ara mateix per tal de tornar a la situació anterior. Així mateix, el 

Vicedegà informa també dels processos en marxa en aquests moments per a la reforma dels graus de la 

FFTiC. La renovació dels plans d’estudis de Comunicació Audiovisual i Periodisme està enllestida per a la 

seua presentació als Vicerectors d’Ordenació Acadèmica i Professorat i d’Estudis i Política Lingüística per a 

l’estudi de la seua viabilitat. S’informa que el següent pas serà treballar en la configuració d’un doble grau en 

aquestes dues titulacions. El Vicedegà agraeix el treball de les comissions d’aquest graus i, en especial, a 

Guillermo López, Germán Llorca, Francisca Abella i Francisca Sánchez pel treball realitzat. D’altra banda, 

s’han encetat els processos en els graus en Filologia Clàssica i Estudis Hispànics. Finalment, informa sobre 

la celebració a la Facultat de les visites del Programa Conéixer els dies 19, 20, 21 i 22 de febrer de 2019, 

amb agraïment a tot el PDI que ha col·laborat i en especial a l’ADR i l’estudiantat mentor. Així mateix, també 

informa sobre el Fòrum d’Ocupació de la UV que tingué lloc el passat 5 de març. Pel que fa a aquest últim, el 
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Vicedegà lamenta l’escassa participació de l’alumnat en general, la qual cosa portarà a una anàlisi i reflexió 

sobre la conveniència de seguir organitzant aquesta activitat. 

La Vicedegana d’Internacionalització i Innovació explica que, tal com es va anunciar en la passada Junta de 

Facultat, el dia 25 de gener es va donar la benvinguda als estudiants incoming de segon quadrimestre. El dia 

7 de febrer va tindre lloc la presentació de les beques Fulbright, que gaudeixen de molt bona acollida al 

nostre centre. El 12 de febrer va tindre lloc la XIV edició de “Tómate un Speed-Cafenet” en espanyol i 

anglés. Pel que fa a Innovació, informa que el 27 de febrer es va celebrar la I Jornada Innovation-Rooms de 

la FFTiC. L’objectiu era visibilitzar la innovació educativa duta a terme pel professorat de la Facultat. A la 

vesprada es va celebrar el I Innovation Cafenet, en el qual, per primera vegada en la història de la 

Universitat, equips formats per PDI, PAS i estudiants s'enfrontaven en comú a la resolució d'un repte. 

Respecte al programa Motivem, explica que està en marxa, i que hi ha sis equips coordinats per professorat 

de la Facultat que hi participen. 

La Degana anuncia el canvi que s’ha produït a la coordinació de l’ADR: la nova coordinadora és Ana Barber. 

Així mateix, manifesta el seu agraïment als membres del PAS que en els últims mesos han estat de reforç i 

ara han hagut de marxar. Dóna la benvinguda als nous membres del PAS que s’han incorporat. Informa que 

s’ha celebrat la reunió per a la revisió de la normativa de professors honoraris i emèrits. Així mateix, el 18 de 

febrer hi hagué Consell de Govern (amb 36 punts), en el qual es varen aprovar l’OCA dels graus i màsters 

de la FFTiC, i també els títols propis dependents de la FFTiC. També s’aprovà el calendari general i 

l’addenda en la qual s’indicava que tant el 20 de març com el 18 d’abril són festius. S’aprovà també l’article 

33 de Reglament de Règim Intern de la FFTiC, que ja ha sigut modificat en el web. S’ha fet arribar als 

directors/es dels departaments els Reglament de Reunions Virtuals de la UV. La Rectora presentà al 

Vicegerent de la UV. Del 15 al 19 de juliol se celebrarà un magne congrés internacional de matemàtiques. 

Pel que fa a Qualitat, informa que els tres màsters (Continguts i Formats Audiovisuals, Investigació en 

Llengües i Literatures, i Traducció Creativa i Humanística) varen presentar tota la informació en el mes de 

gener, i estem pendents de la visita externa. Es va reunir la Comissió Econòmica del Centre per a 

determinar la distribució del 70% del pressupost, que ja ha arribat a la FFTiC. Ara estem a l’espera de 

l’arribada del 30% restant. Quan arribe la resta dels diners es tornarà a reunir la Comissió i s’informarà en 

Junta. 

3.  Aprovació, si escau, de la modificació parcial dels estatuts de l’AUNETI (Associació d’Universitats de 

l’Estat Espanyol amb Titulacions Oficials de Traducció i Interpretació) (antiga CCDUTI). Pren la paraula el 

Vicedegà d’Estudis i glossa quins són els canvis que s’han aplicat als estatuts, que ja varen ser aprovats en 

la Junta del 23 de setembre de 2015. En resum, la CCDUTI s’ha convertit en associació i cal modificar i 

tornar a aprovar els estatuts. A banda de l’aprovació de la Junta, caldrà que compte també amb l’aprovació 

del Consell de Govern. S’aprova per assentiment. 
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4.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres del tribunal per a la plaça núm. 5698 (TU) de Periodisme. 

El Secretari llig la proposta de vocals del tribunal (titulars i suplents) que ens ha fet arribar el Departament de 

Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. 

- Vocal 1: Titular: María Antonia Paz Rebollo. Suplent: Concha Langa Nuño. 

- Vocal 2: Titular: Jaume Guillamet Lloveras. Suplent: Juan Luis Manfredi Sánchez. 

- Vocal 3: Titular: Ramón Reig Garcia. Suplent: Carme Ferré Pavia. 

S’aprova per assentiment. 

5.  Aprovació, si escau, de la proposta de membres de la Comissió de selecció de personal contractat de 

caràcter temporal. El Secretari llig la proposta de membres que ens han fet arribar els departaments: 

- Titulars: Joaquim Balbí Martí Mestre (Filologia Catalana), Jordi Redondo Sánchez (Filologia Clàssica) i 

Sophie Aubin (Filologia Francesa i Italiana). 

- Suplents: Daniel Jorques Jiménez (Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació), Anna M. 

Brígido Corachán (Filologia Anglesa i Alemanya) i María Consuelo Candel Vila (Filologia Espanyola). 

S’aprova per assentiment. 

6.  Aprovació, si escau, de la proposta de contractació com a professor emèrit del catedràtic de lingüística 

Ángel López García-Molins. El prof. Pruñonosa pren la paraula per a glossar la trajectòria del prof. López 

(adjuntem el seu text de defensa com a apèndix d’aquesta acta). Posteriorment, es procedeix a realitzar una 

votació secreta, amb el següent resultat: Vots a favor: 20; Vots en contra: 0; Abstencions: 0. Així, doncs, la 

proposta queda aprovada per 20 vots a favor. 

7.  Altres qüestions. No n’hi ha. 

8. Precs i preguntes. No n’hi ha. La prof. M. Aleza demana que es posen cartells d’apagar els mòbils en les 

aules que es varen llevar. La  Degana diu que s’han de posar més cartells que, per exemple, demanen 

silenci, que no es menge en determinats espais o que no s’obstaculitzen les entrades i eixides. 

I sense més assumptes a tractar, la Degana clou la sessió a les 13.40 h. 

 

 

 

 

Signat: Rafael Roca Ricart 

Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 
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APÈNDIX 

 

Proposta de contractació com a professor emèrit 

del catedràtic de Lingüística General Dr. Ángel López García-Molins 

 

Junta de Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació 

14 de març de 2019, punt 6 de l’ordre del dia 

 

Text de defensa, per Manuel Pruñonosa Tomàs 

 

Salutació 

Moltes gràcies, Iŀlustríssima senyora Degana i membres del seu equip de deganat. 

 

Com a membre d’esta comunitat universitària i específicament del claustre de professorat d’esta Facultat de 

Filologia, Traducció i Comunicació, vull expressar el meu recolzament a la proposta de contractar com a professor 

emèrit el Catedràtic de Lingüística General, Dr. Ángel López García-Molins. No puc dir «el meu vot en favor seu» per 

no tindre la condició de membre de la Junta de Facultat amb dret de vot. 

D’acord amb la normativa vigent d’aquesta Universitat de València, l’esmentat professor acompleix amb 

totes les condicions formals que se’n demanen.  

– Ser professor jubilat als setanta anys d’edat 

És cert que a hores d’ara, no té la condició de «jubilat» perquè encara falten uns dies per a arribar a la 

fita de l’edat de 70 anys. Amb salut arribarà; i desitge que siga per molts anys. Simplement la petició es fa abans 

per a guanyar un temps. 

– Les condicions formals que s’indiquen en la normativa d’aquesta Universitat són: 

a) Haver prestat vint-i-cinc anys de serveis a la Universitat, dels quals, almenys vint ho hagen estat a la 

Universitat de València amb un règim de dedicació a temps complet. 

El professor Ángel López fa al voltant de 41 anys que va prendre possessió de la seua plaça d’Agregat 

numerari de Gramàtica General i Crítica literària; uns anys després accedí a la condició de Catedràtic numerari 

de Lingüística general, sempre amb la dedicació a temps complet. 

b) Tenir reconeguts cinc components per mèrits d’investigació i cinc per mèrits docents. 
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Segons consta a la documentació del seu curriculum vitae, té reconeguts els 6 trams d’investigació o 

sexennis i també els 6 de mèrits docents o quinquennis: el nombre màxim, segons estableixen els 

corresponents decrets, reglaments i disposicions. 

La vàlua del professor Ángel López García-Molins sosté la petició de proposar-lo per a ser contractat com a 

professor emèrit.  

La vessant quantitativa, diguem que tota sola ja ho mostra. Amb un examen de la producció científica al seu 

curriculum vitae, l’apartat de publicacions, es poden comptar al voltant de 300; de les quals 35 són llibres de caràcter 

científic i quasi 260 en són articles; hi parla a més d’obres de creació, ben bé classificables com a mostra de 

transferència – aplicació del coneixement. No entraré en més detalls quantitatius. Simplement faig notar que 

aquestes quantitats són una vessant de la qualitat investigadora del professor Ángel López. 

Em referiré a tres aspectes, des dels quals no sé ben bé si dir que emana o dir que emergeix la seua qualitat 

i la seua vàlua consegüent; els aspectes són: (1) la trajectòria científica, (2) la tasca de conreu i (3) la de 

mamprendre. 

1. La trajectòria científica 

Les persones aquí presents coneixem el terme de «Gramàtica liminar». L’utilitzem, en fem «jocs 

expressius», … més val no seguir. «Gramàtica liminar», «Lingüística perceptiva», «Lingüística topològica-

perceptiva», «Gramàtica cognitiva»,… i, darrerament, «enacció». Són etiquetes que han anat apareixent a la 

producció científica del professor López García, als seus llibres, als articles, a les conferències i altres actes de 

difusió del pensament científic sobre el llenguatge. Termes i exposicions de la seua manera d’entendre el 

llenguatge, d’entendre l’estudi del llenguatge, des d’una base formal i epistemològica, com a mecanisme o sistema i 

com a una de les vies d’interacció del ser humà amb l’entorn social i cultural. Els llibres Para una gramática liminar, 

Fundamentos de lingüística perceptiva, Fundamentos genéticos del lenguaje, Gramática cognitiva para profesores 

de español L2, Los mecanismos neuronales del lenguaje i el penúltim Prolegómenos a un estudio de la variación 

lingüística, poden representar, encara que no de manera completa, la visió sobre el llenguatge del «professor», amb 

totes les lletres, Ángel López García-Molins. No es pot oblidar una de les seues obres magnes, en sentit quantitatiu i 

qualitatiu: Gramática del español, en 3 volums, la qual representa al seu moment tota una exposició completa i 

aplicada a una llengua. 

Ángel López ha projectat el seu pensament, podem dir tesi, teoria, … paradigma, en definitiva, de manera 

extensa amb estudis de teoria lingüística i sobre diversos aspectes, tant amb llibres com articles en revistes: 71 

articles en aquesta línia. Temes com  

— fonaments formals d’una teoria del llenguatge, 
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— el discurs,  

— la relació llenguatge i ment-cervell,  

— llenguatge i entorn social i cultural,  

— d’història de la Lingüística.  

També sobre altres llengües: 

— llengües romàniques, el basc, llengües ameríndies, asiàtiques, el llatí;  

a més d’estudis sobre l’espanyol,  

— ha parat, i continua parant, atenció especialment de la llengua del nostre entorn: el català. 

Tot tot, no, però una llarga llista de camps i llengües sí que constitueix el seu corpus de llengües d’estudi, 

comportant-se com a referent de l’àrea de Lingüística General. I empre ara el terme «referent» per a significar 

«model que assumeix l’adjectiu especificatiu ‘general’: és a dir, que no es limita a fer teoria lingüística sols des de i 

per a una llengua específica.  

Avui en dia se sent dir i parlar d’influencer. No sé si és simplement cosa de moda o trastocament social amb 

efectes nocionals i lèxics. No em sembla adequat, però, parlar de credibilitat de la persona d’Ángel López i del seu 

pensament en termes de màrqueting. Amb tot, cal entendre que els seus treballs han tingut ressò entre la comunitat 

de recerca lingüística. Tots els seus llibres han estat objecte de ressenya; bó: el darrer encara no: es que no fa 2 

mesos que ha eixit, tot i que consta amb data de 2018. La perspectiva liminar-perceptiva apareix en diccionaris 

temàtics i recensions bibliogràfiques. Fins i tot ha estat tema d’una tesi de doctorat a la Universitat alemanya de 

Colònia.  

2. Tasca de conreu [segon aspecte] 

Vaig a ser un poc categòric. Part de l’existència del sers humans té una doble cara: subsistir dins de l’entorn 

i ensenyar a fer-ho al altres. A l’àmbit acadèmic podem constatar esta doble vessant: treballar per al coneixement i 

ensenyar a fer-ho. El resultat del treball es pot comprovar en les aportacions al coneixement en forma de 

publicacions, que tenen o poden tenir ressò entre la comunitat científica i acadèmica. L’altra vessant es fa, com en 

altres facetes de la vida, ensenyant, orientant, i ajudant la recerca a noves persones; és a dir, en l’entorn de 

projectes d’investigació i de costat amb una persona de recerca se formen noves persones orientades cap el títol de 

Doctor, ço és, persones capacitades en dur a terme recerca.  

En tot el seu temps d’exercici el professor Ángel López ha fet recerca i ha ensenyat a fer-ne. Unes 35 

persones s’han format amb ell i han demostrat saber fer recerca i, per això, han estat investits doctor en el vast 

àmbit de l’estudi del llenguatge. Quasi 2 terços són a hores d’ara professors d’aquesta Facultat o d’altres centres. 

Són d’alguna manera deixebles de recerca seus els 10 professors i professores, en actiu o recentment jubilats, de 

l’àrea de Lingüística General d’aquesta Universitat de València, la professora Milagros Aleza, els professors Manel 

Pérez Saldanya, Salvadors Pons, José María Bernardo, Jesús Jiménez, Mabel Richart. D’altres ocupen lloc en altres 
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universitats, com ara la professora Isabel García Izquierdo, a la Universitat Jaume I, i Inmaculada Penadés, a la 

Universidad de Alcalá, ara també recent jubilada. A hores d’ara, una cinquena part dels doctors han arribat a tenir la 

condició de Catedràtic d’Universitat. 

Un altre «atreviment» meu: parlar de «conreu» i d’«hort». El professor Ángel López García treballa l’hortet 

del llenguatge. I, un cop més, diré que des de dos vessants: allò que en conrea i allò que en trau del conreu. 

Per «allò que en conrea» vull dir els temes, aspectes, de llenguatge. Els resultats els ha comunicat amb 

l’extensa producció de llibres, articles i altres modalitats de publicació. I són el resultat de projectes d’investigació 

que ha dirigit. Són com les campanyes o tandes de conreu del coneixement del llenguatge. Així, ha dirigit projectes 

sobre l’anàlisi contrastiva, l’estudi de lèxic escolar bàsic alemany i espanyol orientat a un possible tractament 

automatitzat, l’estudi de llengües ameríndies, els mecanismes de l’evolució sintàctica, sobre la relació entre 

traducció i comprensió, sobre com detectar indirectament la consciència metalingüística, i la imatge de la dona en 

els continguts de l’Ensenyament Secundari Obligatori. 

«Allò que en trau del conreu». Consta al seu curriculum vitae una producció sota el títol de «llibres didàctics 

de creació». Obres con Atrapados por las palabras, El inspector filólogo, El asesino de Internet, no són taronges o 

un altre tipus de producte agrícola, és clar, però sí podem veure-ho com resultats de transferència de la seua 

recerca; són productes, en format noveŀla, de la pròpia manera d’entendre què és, com funciona, el llenguatge. És 

com, per exemple, ensenyar com és un rellotge al temps que es va desmuntant i/o muntant. Simplement es tracta 

d’ensenyar practicant amb l’objecte d’anàlisi.  

L’estel del bon fer del professor Ángel López García ha arribat a altres espais i comunitats universitàries. 

Són nombrosos els cursos i seminaris en què ha participat; ha estat ponent invitat en diversos congressos nacionals 

i internacionals: 55 en consten al seu curriculum vitae. Ha estat professor visitant en diversos centres d’investigació, 

com ara les universitats nord-americanes de Virginia i Minnesota, les alemanyes de Magúncia i Heidelberg, la 

danesa d’Aahrus i la xinesa de Shangai. Més dades del ressò i interés del seu pensament.  

Es fa palès el seu reconeixement també en la coŀlaboració assessora en consells editorials de publicacions 

científiques, com ara les revistes Hispanic Linguistics, Verba, Lingüística Española Actual, Pragmalingüística, 

Language Design, Sprachen der Welt. I com a membre de Comissions Avaluadores de Recerca, com la Fundación 

Séneca, l’Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), o la Comisión de Tipología 

Lingüística de la European Science Foundation. 

Mostra del seu reconeixement entre la comunitat de recerca lingüística són, entre d’altres, el Premi de 

l’Académie des Belles Letres de l’Institut de France a la seua obra científica, la condició de membre corresponent de 
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l’Academia Norteamericana de la Lengua Española i la distinció de Doctor honoris causa per la Universitat Nacional 

d’Educació a Distància, d’Espanya. 

3. Tasca de mamprendre [emprendedores, d’avui] [tercer aspecte] 

«Emprendedores, emprendeduría», «emprenedoria» són termes que «sonen» molt darrerament. 

«Mamprende», diu el Diccionari Normatiu Valencià, es «Començar» ;i afegeix entre parèntesi «(una cosa, 

especialment una faena que implique dificultats o que supose un esforç)». La recerca en sí és ja una «faena que 

suposa un esforç». I al cas del professor Ángel López ja n’he esmentat unes quantes. 

Al nostre entorn acadèmic, universitari, ser professor comporta altres tasques a més de la recerca: la gestió. 

«Gestió» no entesa simplement com a administració o manteniment de recursos, sinó la gestió orientada a la 

creació, dinamització i assentament d’estructures que permeten un entorn de recerca positiu. 

L’arribada del professor Ángel López a aquesta Universitat va coincidir amb les passes inicials de creació de 

la Facultat de Filologia. Va participar en l’organització i govern d’aquella facultat recent nascuda i del departament de 

Llengua i Literatura espanyoles, després sols Departament de Llengua espanyola; anys després va treballar en la 

promoció, constitució i direcció del Departament de Teoria dels Llenguatges. Tanmateix ho va fer en el disseny de 

formació i recerca de la nova facultat i el departament; i, més endavant, en la ampliació en la formació de traducció i 

de comunicació com estudis de la Facultat. 

Ha complementat i complementa la seua dedicació amb diverses línies de projecció, oferta formativa i de 

recerca de la Universitat de València. 

– Una d’elles, la direcció de Cursos d’espanyol per a estrangers, del Programa Hispanic Studies amb la 

Universitat nordamericana de Virginia i del Consell Assessor de Cursos d’Estrangers. 

– Una segona línia es la creació d’Instituts de recerca; amb la investigació sobre llengües ameríndies va 

promoure l’Instituto Valenciano de Lenguas y Culturas Amerindias, que ha tingut la revista de recerca 

UniverSOS ben valorada; l’altre és el Centro de Estudios sobre Comunicacion Interlingüística e Intercultural, 

com a nucli d’atenció a l’àmbit intercultural. 

– Una tercera línia és l’organització constant de seminaris, reunions científiques i cursos, com els fets a la seu 

valenciana de la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Des d’aquesta Universitat de València ha 

treballat en la creació d’un espai d’estudi i discussió entre les àrees lingüístiques de la Facultat i també 

transdisciplinar amb altres àrees. Ha promogut, a més, la celebració periòdica bianual de Congressos de 

Lingüística General a l’estat espanyol i que, a hores d’ara, va camí de la catorzena edició; ací va aplegar el 

primer Congrés. 
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I un darrer aspecte que cal esmentar de la seua trajectòria en la vessant de mamprendre o emprendre i 

dinamitzar estructures són la creació i assentament de revistes y coŀleccions acadèmiques: 

(1) la participació en la creació i assentament de la revista de la Facultat, al començament Cuadernos de Filología, 

ara Quaderns de Filologia, amb tres línies temàtiques (Teoria, Estudis lingüístics i Estudis literaris) i de la que 

ara comparteix la direcció honorífica amb l’altre cofundador Joan Oleza, hui ja professor emèrit de la Universitat 

de València;  

(2) la coŀlecció Biblioteca lingüística catalana, també amb codirecció amb el doctor Antoni Ferrando, també ja 

professor emèrit, i  

(3) la revista LynX, amb les línies de revista de Panorámica de Estudios Lingüísticos i la de sèrie de monografies A 

Monographic Series in Linguistics and World Perception, esta coeditada amb la Universitat de Minnesota.  

Cloenda 

Si posem a la balança la trajectòria acadèmica del professor Ángel López García-Molins, de ben segur que 

es decanta per la part mereixedora de ser proposat com a professor emèrit d’aquesta Universitat de València. I, 

d’aquesta manera, integrar-se en el grup de professors emèrits d’aquesta Facultat i Departaments, que ja han estat 

reconeguts merescudament amb aquesta distinció honorífica: els professors Jordi Pérez Durà, Joan Oleza Simó, 

Antonio Melero Bellido, Jenaro Talens Carmona, Claude Benoit Morinière, Brigitte Lepinette Lepers, Arcadio López 

Casanova, Antoni Ferrando Francés, Josep Lluís Gómez Mompart.  

He parlat del passat, però tots en saben que el present del professor López García és igual: no para, 

continua amb la iŀlusió i dinamisme per la recerca i formació. I sembla que així es mantindrà.  

Demane, per tant, al conjunt de membres d’aquesta Junta de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, el seu vot favorable a la proposta de contractar com a professor emèrit el doctor Ángel López García-

Molins, Catedràtic d’aquesta Universitat de València, consideració que contribuirà al prestigi honorífic del Claustre 

d’aquesta Universitat de València. 

Acabe. 

Al paranimf de la nostra Universitat hi és el lema «Ameu saviesa e bon saber, després Déu». La trajectòria i 

obra del professor Ángel López García-Molins duta a terme a la Universitat de València n’és un bon exemple, al 

menys de la primera part: ha amat i ama la saviesa i el bon saber. La Universitat de València no pot permetre’s dir 

no a aquesta persona i la seua vàlua. 

Assistents, membres de la Junta de la Facultat, senyores vicedeganes i vicedegans, senyor secretari, 

senyora degana: a tots, moltes gràcies. 

 


