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El 30 de juny de 2017, el departament de Filologia Catalana 

commemorava els seus primers 40 anys (1976-2016), amb diversos 

actes, entre els quals la publicació del llibre 40 anys del Departament 

de Filologia Catalana, de Santi Cortés, i un acte de cloenda al Palau 

de les Arts, amb la presència del nostre rector Esteban Morcillo, del 

director general de Política Lingüística i antic alumne Rubén 

Trenzano, del sots-secretari de la Conselleria d’Educació, Recerca, 

Cultura i Esports Josep Vidal, del director de l’IIFV Joan Rafel 

Ramos, de la directora i secretari del departament de Filologia 

Catalana de la UA, sra Mª Àngels Francés i Hèctor Càmara i de més 

de 150 professors i antics estudiants. 

Hui, un any després, volem presentar-los els parlaments en dit acte 

de tots els anteriors directors que ha tingut el nostre Departament fins 

hui (Pérez Montaner, Ferrando, Pérez Saldanya, Barceló, Ramos i 

Rosselló) i unes paraules del cap del PAS Ramon Cortés, així com un 

currículum vitae resumit de dos pàgines dels nostres professors.  

Els textos dels directors transpiren la vida del Departament: 

realitzacions docents, acadèmiques i investigadores, patiments socials 

per polítiques enfrontades a la ciència filològica, professors que n’han 

format part, on destaquen especialment Manuel Sanchis Guarner, Joan 

Fuster, Jaume Pérez Montaner, Vicent Salvador, Vicent Alonso i 

Albert Hauf, càrrecs i dedicacions a la tasca pròpia de la Universitat, 

honoris causae proposats (Francesc de Borja Moll, Germà Colón, 

Enric Valor, Vicent Andrés Estellés, Antoni Mª Badia i Margarit, Joan 

Veny, Josep Massot i Muntaner) i Medalles de la Universitat de 

València (Francesc de Paula Burguera, Francesc Ferrer Pastor, Vicent 

Ventura, Sanchis Guarner, Vicent Pasqual, Joan Francesc Mira,) 

nòmina de professors jubilats i traspassats (Alfons Guirau, Marina 

Saragossà i Vicent Escrivà), transformació de l’IFV a l’IIFV, pas de la 

llicenciatura de Lingüística Valenciana a Filologia Catalana, 

aprovació de nous plans d’estudis amb una llicenciatura pròpia 

separada de la d’Hispàniques, separació traumàtica del departament de 
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valencià de l’Escola de Magisteri, creació d’una plaça a Infermeria, 

jornades i congressos realitzats amb el patrocini i col·laboració del 

Departament (IICILlC1986; 26CILFR2010, 15CAILLC 2015), etc. 

Els Curriculum Vitae, encara que molt resumits són ben represen-

tatius de l’alta qualificació acadèmica, la projecció social i les 

realitzacions més importants d’un Departament jove però molt actiu 

fins ara, que ocupa un lloc destacat entre els departaments de Filologia 

Catalana de l’àrea lingüística o espai Vives. Són un bon espill perquè 

la societat per a qui treballem veja com s’ha avançat en l’estudi i 

coneixença de la nostra llengua i la nostra literatura, en diacronia i en 

sincronia, en lingüística aplicada i en literatura, medieval, moderna i 

contemporània, i ens confie els seus fills, sabedors que a més d’estar 

en bones mans, humanament i científicament, aconseguiran una ràpida 

i estimulant carrera professional i una bona felicitat en la vida, prop de 

casa, dedicant-se a la llengua o a la literatura pròpies.  

El material està pensat per a la societat valenciana en especial, però 

sobretot per als nostres estudiants, passats, actuals i futurs, perquè 

vegen el que han fet els seus professors al mateix temps que els 

atenien i intentaven guiar-los en el saber i la passió per la llengua, des 

del respecte, la humilitat i la fermesa de voler posar les bases d’un 

futur millor per a tots. I amb un missatge clar i explícit: som el que 

som amb l’ajuda dels nostres estudiants que ens han esperonat a 

descobrir noves visions i ens han obligat a aprofundir i formar-nos. 

Des de la Facultat, seguim i estem bens satisfets de la seua tasca com 

a docents, com a tècnics lingüístics i com a traductors, correctors o 

editors; gràcies a ells i per ells volem mantindre i incrementar les 

relacions amb Secundària i Batxillerat (amb el Diàleg de l’Escriptor, 

amb les Olimpíades; amb jornades de formació que els acoste els nous 

plantejaments filològics i normatius). I naturalment, els oferim la 

possibilitat de tornar a la Facultat, de col·laborar-hi, de posar el nostre 

Departament al seu servei o servici, sempre disposats a ajudar-los 

tornant-los una part del que ens han donat.  

Un record i reconeixement especial als nostres membres adminis-

tratius i administratives, també presents al llibre, perquè han estat una 

esqueneta per avançar millor i més segurs, els d’ara (Enriqueta Pérez, 

Maria Iborra, Immaculada Genovés i Immaculada Carrasquer, i els 

d’abans com Manel Gonzàlez, Serafí Garfella i Ramon Cortés). Tam-

bé un record i agraïment als nostres trenta professors contractats i 
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associats d’estos 40 anys, des dels primers Joan R. Borràs, Alfons 

Llorenç, Enric Iborra, Salvador Jàfer, Francesc Esteve, Josep Lacreu, 

Francesc Pérez Moragon, Josep Daniel Climent, Vicent Cabanes, 

Vicent A. Moreno, Josep Izquierdo, Antoni López, als darrers com 

Maite Monar, Empar Minguet, Pura Santacreu, Gemma Marrahí, 

Josep Ribera Ribera i Iolanda Marco, sempre prests a col·laborar amb 

nosaltres.  

Un record i una felicitació especials als nostres més de 100 

doctorats (distribuïts entre 17 professors, els quals també han dirigit 

altres tesis en altres universitats), una bona part dels quals han 

treballat o treballen fora de la UV, des de Josep Iborra, Honorat 

Resurrección, Roser Cabrera, Cristòfor Martí, Anna Montesinos, Joan 

Garí, Adolf Piquer, Manuel Garcia Grau, Maria Josep Escrivà, Joan 

Antoni Ysern, Jaume Chiner, Josep Ballester, Tomàs Martínez 

Romero, Josep Roderic Guzman, Gabriel Garcia Frasquet, Joan Coba, 

Joan Iborra, Vicent Garcia Perales, Josep Lozano, Lluís Ramon, a 

Teresa Gironés, Manuel Sifre, Joaquim Juan-Mompó, Francesc Torres 

Navarrete, Joan Ivars, Jesús Bernat, Andreu Beltran, Moisés Llopis, 

Pere Ciscar, Marc Gandia, Abel Soler, Salvador Ortells, Santi Cortés, 

i Enric Ribes. I també a tots els becaris d’investigació d’ara i d’abans, 

en especial, als que no s’han quedat al Departament com Ana Isabel 

Peirats, Josep A. Aguilar, Àngels Campos, Sara Vicent o Vicent Peris, 

que porten la nostra empremta i llavor i la intenten espletar en altres 

llocs. 

Un esment especial als companys que han estat degans de la 

Facultat com Vicent Simbor, Carme Barceló i Ferran Carbó, i també 

als que hi han ocupat altres càrrecs de responsabilitat a la UV, en con-

cret, a la professora Maria Josep Cuenca, vicerectora d’Investigació  

 I, sobretot, a les companyes de l’àrea d’Àrab Carme Barceló, Ana 

Labarta i Josefina Veglison que sempre han compartit amb nosaltres 

els nostres objectius i el quefer diari amb una harmonia i complicitat 

insuperables, i a tots els professors d’ara del Departament, els noms 

dels quals no cite ací, perquè podran trobar-los en la segona part dels 

currículums, la major part d’ells, antics estudiants nostres, tots 

col·legues avinguts per un objectiu comú, que han aportat tot allò que 

han pogut a fer el que som: gràcies de tot cor en nom de tots i del 

Departament. 
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No voldria acabar sense comentar ací tres fets que ens preocupen a 

tots els professors a hores d’ara, que hem intentat corregir i enfortir 

amb la convocatòria de jornades i de conferències i la integració més 

estreta dels estudiants en la vida del departament, però que sobrepassa 

les nostres possibilitats: 

En primer lloc, el nombre d’estudiants de Filologia Catalana que 

cada any abaixa i ve més malament preparat, siga pel descrèdit social 

de les Humanitats, siga per la situació sociolingüística valenciana, 

siga per la falta de Cultura de l’esforç, situació que hem de revertir 

perquè una societat com la nostra on el valencià augmenta la seua 

presència necessita professors i tècnics lingüístics ben formats, i ara 

ens en falten molts. 

En segon lloc, la formació i l’interés dels estudiants, massa 

pendents de l’immediat i concret, llunyans de l’esperit obert de 

formació integral i cultural d’altres temps, molt centrats en les noves 

tecnologies que no sempre són fàcils de combinar o integrar en una 

carrera humanística, i amb poca visió comparatística, necessària per a 

entendre tant la llengua com la literatura, en un món interconnectat. 

En tercer lloc, la situació vivencial del professorat i del departa-

ment: els que ja tenim plaça de funcionari potser vivim massa 

pendents del sexennis i una burocràcia ofegant, mentre que els jóvens 

són arrossegats per una competitivitat extrema que impedix que 

puguen estabilitzar la seua carrera docent i professional fins a una edat 

massa madura.  

Totes tres situacions no ajuden a una qualitat formativa, a una 

dedicació docent i sobretot a crear un ambient que faça créixer 

vocacions i assegure la nostra tasca de servir d’esqueneta als que 

venen després, de transmetre bé els coneixements, tècniques i 

habilitats de la nostra matèria, a pesar de l’esforç i dedicació de tots 

els professors i administratius que treballem per a capgirar estes 

situacions i millorar-les. 

Benvinguts i benvingudes al Departament i a estudiar Filologia 

Catalana, a estudiar el valencià dels nostres pares i avis. Que estes 

pàgines vos servisquen de guia, d’esperó i d’espill on fer el vostre 

camí. 

  Emili Casanova (director 2015-2018) 
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El Departament de Lingüística Valenciana 

entre febrer de 1981 i febrer de 1983 
 

 

 

 

Recordar i escriure sobre un temps molt concret: setembre 1981. El 

Dr. Manuel Sanchis Guarner es va jubilar de l'ensenyament en complir 

els setanta anys el dia 11 de setembre  i, d'acord amb les seues 

indicacions, la Facultat de Filologia i la Universitat em van promoure 

a catedràtic interí per tal d’ocupar transitòriament la vacant que 

acabava de deixar. Uns pocs dies després em vaig fer càrrec de la 

direcció del Departament de Lingüística Valenciana, una responsa-

bilitat que vaig acceptar en el transcurs d’una reunió del departament 

en la qual tots els seus membres es van manifestar a favor. Es tracta 

d’un període més aviat curt, iniciat el setembre del 1981 i finalitzat el 

febrer del 1983, aproximadament, també en una reunió del 

departament, després que el Dr.  Antoni Ferrando hagués obtingut per 

oposició la plaça de Professor Agregat, transformada en càtedra uns 

quants mesos més tard.  

Un període curt, però complicat i difícil. Feia tan sols un poc més 

de mig any de l’infaust cop d’estat del coronel Tejero amb la 

presència dels tancs del general Milans del Bosch ocupant els carrers 

de la ciutat de València i un enduriment soterrat però palpable contra 

les aspiracions d’una autonomia major i més autèntica. Aquell mateix 

setembre vàrem ser víctimes Joan Fuster, Vicent Salvador i jo, d’un 

criminal atemptat al domicili de l’escriptor, a Sueca, amb dues 

bombes col·locades amb la clara intenció de matar. Un miracle o una 

benaurada casualitat, o com es vulga, que encara ho puguem recordar 

ara. Els tres primers mesos, fins a la seua mort el dia 16 de desembre 

d’aquell any, foren de constant assessorament i col·laboració per part 

de don Manuel. La meua relació amb ell esdevingué encara més 

constant i assídua, des de reunions en la seua casa a breus viatges a 

diversos pobles per a parlar de temes relacionats amb la llengua, o a 
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Elx a principi de novembre per assistir, ell i la seua dona per darrera 

vegada, a la representació anual del Misteri, convidats pel seu amic 

l'advocat i polític Josep Lluís Barceló. Els seus suggeriments i els 

preparatius, allò que li hagués agradat rebre com a record per part del 

Departament com a celebració per la seua jubilació –cosa que no va 

poder convertir-se en realitat-, van ser un dels darrers temes en les 

nostres converses, a més dels avatars del sobreseïment del sumari 

contra el actes vandàlics realitzats en la seua casa o sobre la decisió a 

final de novembre del Tribunal Suprem en contra seua i la condemna 

a pagar les costes del procés contra Martín Villalba i, sobretot, el 

disgust malauradament decisiu per com es tramava contra ell i els 

interessos del Departament la formació del tribunal de l’oposició. No 

tinc cap dubte que totes aquestes maniobres de gent en la qual ell 

havia confiat foren la causa directa de la seua mort.   

Un període de transició? No em sembla la fórmula o denominació 

més adequada. Un període curt i prou, sense més connotacions, en el 

qual es va avançar, es van fer coses i es va lluitar amb esperança i 

il·lusió, a pesar dels atacs des de la Conselleria d’Educació de la 

Generalitat Valenciana i de les circumstàncies polítiques gairebé 

sempre negatives. Mirat ara amb la perspectiva dels anys, es va fer tot 

el que era necessari per al manteniment, el creixement i la norma-

lització del departament, tant a la Universitat de València com a 

l’extensió de l’Escola de Magisteri i el Col·legi Universitari de 

Castelló. Una tasca en la que van col·laborar sempre de manera ben 

activa tot el professorat i els estudiants implicats i, potser de manera 

especial, els membres de l’equip deganal del qual vaig formar part des 

del seu nomenament aquell mateix any. No es qüestió de fer ara un 

recompte dels avenços, entre altres raons perquè sempre em deixaria 

esdeveniments o “petites conquestes” per al Departament. Tinc per 

segur que vam quadruplicar o quintuplicar l’espai físic de les 

instal·lacions i el mobiliari, cosa no difícil perquè partíem d’un espai 

tan reduït que gairebé havíem de fer torns els quatre o cinc docents 

que l’ocupàvem. Vam augmentar de manera considerable el nombre 

d’assignatures i professors, entre les quals, la Introducció a la Història 

de la Literatura del País Valencià o la de Fonètica, a càrrec aquesta 

darrera del professor Joan Ramón Borràs. Es va plantejar la 

incorporació de Joan Fuster com a catedràtic extraordinari, cosa que 

no es va aconseguir, però es va preparar el camí per a la seua 

contractació posterior. Es va proposar el professor Germà Colon com 
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a Doctor Honoris Causa. Es va participar activament en el 50 

aniversari de les Normes de Castelló. Vam realitzar una trobada de 

departaments de català a Palma de Mallorca l’abril de 1982 que va 

deixar ben clars el nom i la unitat de l’idioma. Vam col·laborar 

estretament amb la Comissió de normalització lingüística dels 

estudiants, alhora que es va continuar amb el recolzament de 

l’Associació Cultural de Filologia que ja havia estat impulsada per 

Sanchis Guarner l’any 1980 quan serví com a degà de la Facultat. Un 

dels fruits d’aquella Associació fou la publicació com a separata de la 

seua revista, coordinada per Lola Andrés i Marcel Sánchez, del llibret 

Poemes d’Anne Sexton (València: 1983), amb edició, traducció i 

introducció d’Isabel Robles i meua.  

La veritat és que, després de gairebé trenta-set anys, em queden uns 

records dolços o endolcits d’aquella època. Deixe ací aquestes im-

pressions, amb aquella revista d’estudiants, Llir entre cards, amb els 

poemes d’Anne Sexton en la nostra llengua, la primera versió en 

català de l’autora nord-americana i probablement la primera també a 

l’estat espanyol.  

     València 11 de juny 2018 



 

 

 

Antoni Ferrando Francés 

 

 

Records dels meus anys de director del 

Departament de Filologia Catalana (1983-1992)  
        

 

 

 

Autoritats, companys, alumnes, amigues i amics, 

 

No podria començar la meua intervenció sense donar les gràcies 

més efusives al director de Departament, Emili Casanova, que és 

realment qui ens ha acomboiat per fer possible aquest acte commemo-

ratiu del 40 aniversari del nostre Departament.  En realitat, això dels 

40 anys era un pretext per a un vell projecte seu: reunir professors i 

alumnes des dels inicis de creació del Departament per veure’ns les 

cares i per intercanviar experiències, professionals i no professionals. 

Es tractava de fer una trobada que ens poguera ser humanament grati-

ficant a tots.  

En un principi, alguns dels meus companys expressaren reticències 

a la iniciativa. Quin trellat té commemorar els 40 anys del Departa-

ment?, es preguntaven alguns companys. És una reacció esperable, 

vista l’afició institucional a la commemorativitis. Tanmateix, per a una 

bona part dels professors més antics, com jo, celebrar aquest 

aniversari podia tindre algun sentit: també vivim dels records! Potser 

ja no té tant de sentit per als més joves. Jo, com que, a l’amic Emili 

me’l conec molt bé, estava ben segur que, malgrat les dificultats, se 

n’eixiria amb la seua. Ben prompte ens va seduir a tots, o potser ens 

vam deixar seduir per ell. La insistència és una de les seues millors 

armes.  

Convençuts de l’interés de la iniciativa, professors més antics i més 

joves hem conformat la comissió organitzadora. És un moment oportú 

per a felicitar-nos mútuament, perquè hem sabut valorar la dimensió 

cívica i alhora humana de la iniciativa. Treballar en un Departament 

en què l’objectiu principal és la docència i la investigació sobre la 
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nostra llengua, un dels principals signes de la nostra identitat 

valenciana, és un privilegi impagable. Llàstima que per pocs mesos no 

hàgem pogut comptar amb dos dels professors més antics, Alfons 

Guirau i Marina Zaragozà. Els tenim molt presents en el cor i en el 

record. No puc deixar de referir-me també als professors que s’han 

jubilat: ells continuen acompanyant-nos d’alguna manera. Correspon-

dre’ls és una forma d’agrair les seues aportacions i la seua proximitat. 

Fent memòria, no sé si els hem correspost tan bé com es mereixen. 

Ara és també un moment oportú per a agrair a tots els alumnes i 

exalumnes que heu volgut compartir aquesta trobada amb els vostres 

professors i exprofessors la vostra implicació en aquests actes. És un 

motiu de satisfacció poder retrobar-nos i intercanviar impressions, 

records, sentiments i projectes. 

I ja que parle d’exalumnes, no vull deixar passar l’ocasió per a 

donar les gràcies al doctor Santi Cortés Carreres, aquell que ha ens ha 

escrit una rigorosa història dels primers anys del nostre Departament –

ara a l’abast de tothom– i una magnífica biografia de Sanchis Guarner, 

el fundador del nostre Departament i del nostre Institut de Filologia 

Valenciana, aquell que ha dedicat tantes hores a l’estudi de la 

resistència cultural valenciana sota el franquisme i del llegat d’un bon 

nombre dels nostres escriptors, filòlegs i ensenyants contemporanis, 

com Josep Giner, Joan Fuster, Xavier Casp i Enric Soler i Godes. És 

de justícia que el Departament li ho reconega!  

Aquesta és també una excel·lent ocasió per donar les gràcies a tots 

els companys i companyes que s’han encarregat, dia a dia, de la gestió 

administrativa del Departament: als nous, als antics i als de quasi 

sempre, de manera especial a Maria, a les dues Immes i a Ramon, que 

després de tota una vida de dedicació al Departament, fa ben poc ha 

hagut de deixar-lo, víctima de les retallades econòmiques o, com 

dirien els retalladors, de les reestructuracions departamentals.   

És així mateix el moment idoni per a recordar Manuel Sanchis 

Guarner, que tants esforços va dedicar i tants patiments va sofrir 

perquè el Departament fóra una realitat consolidada, i per a reiterar-li 

el nostre agraïment més profund per això i, sobretot, pel seu mestratge 

i el seu exemple. I és també una nova avinentesa per a retre un 

homenatge de gratitud i reconeixement a Joan Fuster, la vinculació 

acadèmica del qual al nostre Departament, que tants tràmits 

innecessaris i injustos costà, coincidí amb els meus nou anys llargs de 
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director. Puc confirmar-vos que amb aquesta vinculació de Fuster, que 

implicà la seua participació en tesis, congressos i col·laboracions de 

diversa mena amb professors i alumnes, vam contribuir eficaçment a 

fer més gratificants els seus últims anys de vida. Ara que la 

despersonalització del nostre País Valencià tendeix a esborrar Sanchis 

i Fuster de la memòria de les noves generacions d’estudiants és una 

bona ocasió per a reivindicar el seu llegat. Ja en gran part per això 

podria estar més que justificada la commemoració dels 40 anys del 

Departament. 

Finalment vull agrair al rector Ramon Lapiedra, al rector Antoni 

M. Badia i Margarit, que ja ens ha deixat, i al degà Joan Oleza les 

nombroses atencions que van tindre amb el Departament i amb mi en 

moments difícils i conflictius. 

Què diré jo de les realitzacions del Departament durant els meus 9 

anys llargs de direcció, entre 1983 i 1992? La història del 

Departament que ens ha escrit Santi Cortés m’estalvia resumir-les i 

em permet de passar directament a oferir-vos-en un guió. Gràcies a la 

col·laboració dels meus companys antics del Departament, va ser 

possible: 

– la transformació de la subsecció de Filologia Valenciana de la 

Secció de Filologia Hispànica en Llicenciatura de Filologia Catalana, 

– la preparació d’un bon nombre professors de valencià d’Institut, a 

l’endemà de l’aprovació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, 

– l’activa participació del Departament en les gestions per a 

l’homologació de títols i denominacions de filologia catalana en 

l’àmbit estatal,  

– la reconversió del Departament de Lingüística Valenciana en 

Departament de Filologia Catalana, amb la incorporació dels 

professors de valencià de l’Escola de Magisteri de València i de la 

secció de Filologia Catalana del Col·legi Universitari de Castelló,  

– la posada en funcionament efectiu de l’Institut Universitari de 

Filologia Valenciana, amb la constitució del seu Consell General, la 

creació de la revista Caplletra i la dinamització de les seues recerques 

i publicacions;  

– l’organització freqüent de cicles de conferències sobre temes de 

llengua i literatura catalanes, amb una activa presència de professors 

de les altres universitats de l’àmbit lingüístic català, 
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– la presidència, en tant que llavors únic catedràtic de Filologia 

Catalana, de nombrosos tribunals d’oposició per a catedràtics i titulars 

de Filologia Catalana de Universitat, d’Escola de Magisteri i d’institut 

de batxillerat d’arreu del País Valencià, 

– una intensa col·laboració amb el departaments de Filologia 

Catalana d’Alacant i la Secció departamental de Castelló –des del 

1991 integrada en la nova Universitat Jaume I–,  especialment amb 

motiu de celebracions d’iniciatives compartides com l’Any Tirant lo 

Blanc o les Normes de Castelló, 

– l’assessorament a les institucions públiques en matèria 

d’onomàstica, llenguatge administratiu, llibres de text, mitjans de 

comunicació, premis literaris, cursos de formació del professorat i 

exàmens de la Junta Qualificadora de Coneixements, entre altres 

activitats, 

– la redacció de nombrosos posicionaments públics en defensa dels 

criteris científics de la Universitat, 

– les iniciatives d’organització de congressos internacionals de 

llengua i literatura catalanes, com ara el II Congrés Internacional de la 

Llengua catalana (1986), celebrat a València, i el IX Col·loqui 

Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes, celebrat a Alacant-Elx (1991), 

– les propostes de doctorats honoris causa de la Universitat de 

València a favor de Francesc de Borja Moll, Germà Colón i Joan 

Coromines (que no acceptà per raons de treball). 

– l’establiment de relacions de col·laboració en matèria de 

normativa lingüística amb la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 

Catalans (IEC), que, des del 1985, incorporà diversos professors del 

Departament i de l’Institut de Filologia Valenciana com membres 

numeraris. 

– la direcció de la col·lecció “Biblioteca Lingüística Catalana” 

editada pel Servei de Publicacions de la Universitat de València, 

– la transformació de l’Institut Universitari de Filologia Valenciana 

en Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana de les tres 

Universitats valencianes amb estudis de filologia catalana, 

– la incorporació de nombrosos professors i professores per a fer-se 

càrrec de les diferents disciplines de Filologia Catalana (entre els 

quals els que m’acompanyen ara en aquesta mesa, Manuel Pérez 

Saldanya, Maria Josep Cuenca i Joan-Rafael Ramos), 

– i un llarg etcètera. 
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Tot plegat em permet expressar la meua satisfacció per la tasca feta 

i el meu agraïment per la col·laboració obtinguda, de manera especial 

als dos companys i bons amics Manuel Pérez Saldanya i Miquel 

Nicolás Amorós, que van ser secretaris del Departament. 

Estic molt content dels companys i companyes que es van 

incorporar al Departament mentre vaig ser director (i, no cal dir-ho, 

dels anteriors i posteriors). Crec que vam posar les bases perquè el 

nostre fóra un dels més potents i prestigiosos departaments de 

Filologia Catalana de tot l’àmbit lingüístic català i un dels més 

dinàmics de la nostra Universitat.   

No sé si és el moment més idoni per a demanar perdó per tot allò 

que no vaig saber fer bé o fer millor, tant a nivell acadèmic com a 

nivell humà. En tot cas, aprofite l’ocasió per demanar, humilment i 

sincerament, perdó. 

Ara deixeu-me acabar amb una nota encara més personal: 

manifestar públicament la meua felicitat per haver tingut, mentre era 

director, una alumna de Filologia Catalana molt especial per a mi: 

Maite, la meua dona, la mare d’una altra alumna de Filologia Catalana 

no menys especial per a mi: Mireia, la meua filla, la nineta de son 

pare. 

Moltes gràcies. 

 

València, 30 de juny de 2017. 

 

Antoni Ferrando 

 



 

 

Manuel Pérez Saldanya 

 
 

 

El Departament de Filologia Catalana de 1992 a 1998 

Notes des de la direcció del Departament 

 

 

 

1. Vaig ser director del Departament de Filologia Catalana durant 

dos períodes consecutius de tres anys, del 1992 al 1995 i d’aquest any 

al 1998. Durant aquest període de direcció, vaig tenir l’ajuda 

impagable de Joan Rafael Ramos, de Vicent Escartí i de Miquel 

Nicolàs, que van fer de secretaris en diferents moments. 

Antoni Ferrando havia estat el director en l’etapa anterior i jo vaig 

fer també de secretari els darrers anys. En aquest període, el 

Departament havia assolit ja una estabilitat important quant al 

professorat, de manera que la proporció de professors amb contractes 

consolidats era important i en molts casos superior a la d’altres 

departaments de la facultat. I el mateix es pot dir pel que fa a 

l’estructura de la secretaria del Departament. A partir del 1992 es va 

mantenir el ritme de creixement del Departament, i es va consolidar 

plenament l’àrea de lingüística sincrònica, que era la que inicialment 

estava menys representada. 

En el període que estem comentant, es van incorporar al Departa-

ment, amb diferents tipus de vinculació inicialment: Jesús Jiménez, 

Maria Josep Marín, Rafael Roca i Josep Enric Rubio. I a la secretaria 

també es va incorporar: Inmaculada Carrasquer. 

2. Vaig accedir a la direcció del Departament en un moment en què 

ja era alcaldessa Rita Barberà (feia un any, gràcies al pacte polític amb 

Unió Valenciana), i en un període en què es va produir l’arribada 

d’Eduardo Zaplana a la Generalitat (l’any 1995). 

Un dels punts de l’ordre del dia del primer consell de departament 

que vaig presidir es va centrar en un escrit de protesta per la iniciativa 

d’alguns grups polítics —no és necessari citar-los— per a incloure el 
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valencià com a llengua distinta del català dins la Carta Europea de les 

llengües (octubre del 1992). 

Les ingerències polítiques en temes lingüístics van ser una constant 

a partir del 1991 i sobretot a partir del 1995. En aquest context, el 

Departament com a institució i jo mateix com a director vam tractar 

d’intervenir-hi buscant solucions i, sobretot, tractant de reconduir el 

debat lingüístic cap a l’àmbit científic. Encara recorde el patiment que 

això em provocava i que m’ha provocat fins no fa gaire. Aquesta 

malaltia de llengua a què ens té acostumat el nostre país. 

3. Durant els darrers anys del govern valencià socialista (1994 i 

1995), el Departament va participar, juntament amb l’Institut de 

Filologia Valenciana i amb el rectorat de la Universitat de València, 

en una iniciativa perquè la Generalitat valenciana reconegués per llei 

l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana com a organisme de 

referència normativa en l’àmbit valencià. L’objectiu era aconseguir un 

model semblant al de les Illes, en què la Universitat de les Illes 

Balears, col·laboradora des de la seua fundació amb l’Institut 

d’Estudis Catalans, és, com indica l’Estatut d’Autonomia de les Illes, 

“la institució oficial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua 

catalana”. La proposta va generar crítiques, evidentment pel sector 

secessionista valencià, però també —i això ens ha de fer reflexionar 

una mica ara que tenim més perspectiva històrica— per algun sector 

del catalanisme polític. Es va arribar a redactar un decret, però per 

raons diverses que ara no analitzaré, l’aprovació del decret va anar 

allargant-se i, finalment, amb el canvi de govern, no es va produir. 

4. Un altre àmbit de presència pública en què el Departament, 

juntament amb l’Institut de Filologia Valenciana, va ser molt actiu va 

ser en el reconeixement d’escriptors i intel·lectuals valencians. A 

sol·licitud del Departament de Filologia Catalana i de l’Institut, i amb 

el suport de la Facultat, la Universitat de València van nomenar com a 

Doctors Honoris Causa l’escriptor Vicent Andrés Estellés (el maig de 

1993) i l’escriptor i gramàtic Enric Valor (el novembre de 1993). A 

sol·licitud també del Departament, es va concedir la Medalla de la 

Universitat a Manuel Sanchis Guarner, a títol pòstum (desembre de 

1996), i a Francesc de Paula Burguera (setembre de 1997). 

5. El Departament de Filologia catalana va viure un període molt 

actiu en l’àmbit de la recerca, amb una qualitat equiparable a la que es 
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realitzava a la Universitat de Barcelona o a l’Autònoma de Barcelona, 

i amb una projecció internacional en certs àmbits. Es va mantenir l’alt 

nivell en les disciplines que havien estat més tradicionals en la 

primera etapa del Departament (la literatura medieval i contemporània 

i la història de la llengua), i van assolir una embranzida important els 

estudis de lingüística sincrònica. 

Van ser uns anys intensos, marcats negativament per la conjuntura 

política, però ben il·lusionants, malgrat tot. 

 



 

 

 

Carmen Barceló i Torres 

 

 

Catedràtica d’Estudis Àrabs i Islàmics i directora del 

Departament (1998-2002)  
 

 

 

 

Fer memòria del passat és una tasca que no tinc el costum de 

practicar; fer-ho a més a més d’una etapa acadèmica de responsabilitat 

administrativa no havia pensat que ho assajaria mai en veu alta. Potser 

sí que puga trobar-ne un fràgil punt d’interès personal per avaluar 

encerts i fracassos de la meua gestió dels diners dels contribuents; 

dubte, però, que la memòria no em faça alguna cosa i en malbarate 

l’oportunitat. 

El 1992 vaig tornar a la universitat de València després d’una 

estada d’anys a la de Còrdova. La meua incorporació a la primera 

càtedra de València de l’àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics adscrita al 

DFC ‒prompte farà 25 anys‒ em va comprometre encara més amb la 

institució en la què havia estat la primera degana de la Facultat (1985-

1986). Per això quan el 1998, després de deixar afermada la plantilla 

de la unitat docent d’Àrab, els membres del DFC Antoni Ferrando i 

Vicent Simbor, director i secretari de l’IIFV, i Ferran Carbó, degà de 

la Facultat, em van fer la proposta d’assumir el càrrec de director, vaig 

acceptar de seguida per tal de retornar-hi quelcom del que havia rebut. 

La meua activitat com a directora va tenir dos moments ben 

diferents, tots dos però sota l’ombra de l’anomenat “problema de la 

llengua”, una matèria que no és pas una qüestió científica discutida 

pel que fa a la seua denominació i unitat sinó una desgràcia que s’ha 

patit molts anys, principalment per la dèria d’una política partidista, 

practicada per gent conservadora i de dretes fent-hi servir la vella 

estratègia romana del divide et impera. I així durant el meu mandat hi 

hagué tenses reunions i pasquins penjats per les parets de la facultat 

des que el govern valencià decidí crear l’AVL l’any 1998; un fet que 

no va trencar el compromís col·lectiu ‒i el meu personal‒ de defensar 
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el nom i la unitat de la llengua però que va enterbolir les aigües de la 

bona i cordial convivència. 

Quan l’AVL es constituí el juny de 2001, n’eren membres Antoni 

Ferrando, Albert Hauf i jo mateixa. A partir d’aquell moment vaig 

iniciar una segona etapa de direcció que culminà l’estiu del 2002 amb 

la meua renúncia voluntària a continuar gestionant el departament i un 

poc després, a la tardor del 2003, a continuar com a membre de 

l’AVL, òrgan consultiu en matèria de la llengua pròpia, depenent de la 

presidència de la Generalitat Valenciana aleshores a càrrec d’Eduardo 

Zaplana. No és sobrer dir que entre els últims acords sota la meua 

direcció se n’adoptà el 2002 el de mantenir el nom oficial de 

«Departament de Filologia Catalana». 

No cal dir-ho, els primers records són de les persones que 

m’acompanyaren. Em venen al pensament Empar Minguet, Júlia 

Todolí, professores que van triar un altre lloc de treball, Marina 

Zaragozà (q.e.p.d.) i el PDI que gaudeix actualment del jubileu que a 

tots ens arriba amb l’edat: Vicent Alonso, Maria Conca, Adela Costa, 

Vicent Escrivà, Albert Hauf, Consol Juan, Jaume Pérez Montaner i 

Josep Lluís Pitarch. 

D’aquella època resta el PDI de l’àrea de Filologia Catalana 

següent: Assum Bernal, Rosanna Cantavella, Ferran Carbó, Emili 

Casanova, Maria Josep Cuenca, Vicent Escartí, Antoni Ferrando, 

Carme Gregori, Jesús Jiménez, Gemma Lluch, Joaquim Martí, Miquel 

Nicolàs, Manuel Pérez Saldanya, Lluís Polanco, Rafael Ramos, 

Ramon Roselló, Josep Enric Rubio, Abelard Saragossà i Vicent 

Simbor. De l’àrea d’Estudis Àrabs i Islàmics hi són encara Ana 

Labarta i Josefina Veglison. 

Respecte a les contractacions d’associats, em ve el record de Josep 

Izquierdo, d’Antoni López, d’Antoni Martines i d’Empar Minguet, 

entre altres més els noms dels quals no puc recuperar de memòria. Ho 

sent molt. Entre les noves incorporacions recorde el 2001 l’arribada 

com a becàries d’investigació d’Àngels Campos i Anna Isabel Peirats, 

les quals van fer docència i investigació en llengua i literatura cata-

lanes. 

La convivència entre les àrees d’estudi i les unitats o seccions 

docents necessitaven llavors una reglamentació adaptada a les noves 

lleis estatals i als Estatuts de la nostra universitat. Per això la redacció 
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del Reglament de Règim Intern del Departament entre els anys 1998 i 

1999 fou una de les primeres tasques organitzatives encetades, 

seguida de l’aprovació dels diversos reglaments de funcionament 

intern: el de la Secció departamental de l’Escola Normal de Magisteri, 

de les Unitats Docents de l’Escola d’Infermeria i de la Facultat de 

Filologia i de les Comissions internes. La implantació de les noves 

tecnologies i l’ús cada vegada més estès del Web va mostrar que calia 

posar en marxa una gestió activa de la pàgina del DFC, la qual va 

quedar resolta el 2001. 

En el camp de la docència, que juntament amb la investigació és la 

principal tasca del professorat, tinc present que l’arribada del PP al 

govern de l’Estat va suposar un canvi dels plans d’estudi de 

llicenciatura i doctorat o tercer cicle. Les comissions de la universitat 

començaren en 1998 el procés de reforma dels títols, dels quals el 

DFC impartia docència en les diplomatures de Logopèdia, Infermeria i 

a més a més en les vàries especialitats de Mestre en Educació, en les 

llicenciatures filològiques i més directament en la de Filologia 

Catalana. Per a aquesta titulació s’adoptà un formació de 300 crèdits, 

dividida en dos cicles, el primer amb tres cursos de 60 crèdits cadascú 

i el segon de dos cursos. El procés d’implantació va ser el 2000 i el 

d’extinció començà el 2009/2010, moment d’encetar-ne un altre per a 

noves titulacions anomenades «Graus». 

No oblide que el 1999 es va acordar la creació de un tribunal 

examinador per tal de garantir el coneixement oral de la llengua dels 

alumnes que demanaven els certificats de «mestre de valencià» i de 

«capacitació en valencià», dels quals el DFC en tenia la responsabilitat 

delegada per la Conselleria d’Educació. Una altra iniciativa fou oferir 

cursos de llengua catalana de sis crèdits amb perfil de llenguatges 

específics repartits pels campus: a Burjassot un curs per als estudis de 

ciències; a Tarongers un altre per als de Socials; i dos cursos a Blasco 

Ibáñez, un per a Medecina i Infermeria i l’altre per a Humanitats. Se’n 

feren tríptics i difusió al Web animant els alumnes a matricular-se’n. 

Fou l’any 1999 que s’encetà el procediment de posada en marxa 

dels estudis de «la Nau Gran», un projecte del Vicerectorat d’Extensió 

Universitària al qual s’incorporà el departament des de l’inici. Dirigit 

a persones majors, consta de 90 crèdits en tres cursos. A la 

diplomatura en Logopèdia del pla 2000 es va incorporar l’assignatura 

optativa «Tècniques de l’expressió escrita en Llengua Catalana» la 
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docència de la qual va ser adscrita al DFC. Per contra, en 2001 va 

perdre la docència de les assignatures de contingut teòric que impartia 

en l’Escola Normal de Magisteri. 

Aquella pèrdua implicà el canvi d’àrea de coneixement de les 

professores Adela Costa i Consol Juan, que passaren a la de Didàctica 

de la llengua i la literatura catalanes i es van adscriure a l’Escola 

Normal de Magisteri. Vicent Alonso, Maria Conca, Vicent Escrivà, 

Gemma Lluch i Marina Zaragozà restaren adscrits a Filologia. Pel que 

fa a les promocions internes a Titular d’Universitat, el 1998 fou el 

torn de Jesús Jiménez i el 1999 de Ramon Rosselló, any en què Vicent 

Escrivà passà de TEU a CEU. 

Quant a la millora de les condicions de treball, vàrem acordar obres 

d’insonorització de l’aula 702, la incorporació de nous mitjans 

tecnològics per a la docència a les nostres aules i la compra 

d’impressores per a la sala d’investigadors i d’ordinadors Microsoft 

per l’abandó per part del PDI dels Mac d’Apple. 

Poca cosa puc dir respecte a la investigació. Amb la creació de 

l’IIFV la presentació de projectes davant el ministeri a Madrid i la 

conselleria a València va ser assumida bàsicament pels membres de 

l’Institut que ho eren del departament. Pel que fa a la presentació de la 

Memòria d’Investigació i al repartiment de la càrrega docent es va 

acordar que el PDI restés adscrit a un àrea de coneixement només. 

Quant a reunions científiques, el DFC ‒com fa ara‒ donava suport a 

les propostes, com els congressos de Narrativa Catalana (recorde que 

el segon va tenir lloc el 2001). I continuant amb la política de 

reconeixença de personalitats acadèmiques, s’acordà Antoni M. Badia 

Margarit com a «Doctor Honris Causa», acte solemne que es va 

produir l’any 2003 si no em falla la memòria. 

Per tancar aquesta petita repassada, he de fer esment del PAS i més 

en concret de les companyes Inmaculada Carrasquer, Inmaculada 

Genovés i Maria Iborra, que encara són a la secretaria, i al seu cap 

Ramon Cortés, actualment en una altra destinació. De tots aquells 

anys guarde un record especial d’aquell equip però en primer lloc de 

Josep Enric Rubio. Hi vaig descobrir llavors un excel·lent col·lega 

que fou més que el Secretari del departament. Igualment vaig 

compartir moltes d’aquelles hores de defensa de la llengua amb Ferran 

Carbó, que exercí la seua responsabilitat de degà de la facultat de 
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Filologia fins el mateix any 2002 de la meua renúncia. Li he d’agrair 

tot el seu suport i ajuda. 

Gràcies també a totes les persones que estudiaven Filologia 

Catalana en aquells anys, els noms de les quals no és possible 

reproduir ara; hi són compreses aquelles que van voler endinsar-se 

amb mi en l’estudi de la Llengua i la Cultura Àrab. 

València, estiu de 2017 
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Memòria dels anys de la meua direcció (2002-2009) 

 

 

 

Vaig ser director del Departament de Filologia Catalana des del 

17/07/2002 fins al 09/03/2009, i m’agradaria començar donant les 

gràcies a Carme Barceló per la dolça transició que em va 

proporcionar, i a Jesús Jiménez (del 2002 al 2006) i a Ramon Rosselló 

(de 2007 a 2009) per la inestimable ajuda i lleialtat que van exercir els 

dos com a secretaris del Departament en els dos períodes que vaig 

tindre l’honor de ser director. 

Tampoc no vull oblidar l’ajuda dels administratius del Departa-

ment (Ramon Cortés, Maria Iborra, Imma Genovés i Immaculada 

Carrasquer). 

Haver sigut director del Departament de Filologia Catalana de la 

Universitat de València, ha sigut un honor, però cal dir que no va ser 

una tasca gens tranquil·la atesa la nostra situació sociopolítica. 

Em vaig estrenar pel juliol de 2002 amb un comunicat de premsa. 

Es tractava de donar suport als tècnics lingüístics de l’Administració 

Valenciana davant de la censura lingüística que exercia en aquell 

moment el partit en el Govern (PP) i de la inhibició de l’AVL a l’hora 

de resoldre el problema (en aquell moment dirigida per Ascensió 

Figueres, que es va excusar remetent a la Direcció General de Política 

Lingüística).  

Era també el període d’una ferotge campanya d’atacs a la unitat de 

la llengua i a la titulació de Filologia Catalana. Recordem que el títol 

de Filologia Catalana quedava exclòs (calia optar per la via de la 

convalidació) com a requisit per a accedir a la funció pública.  
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En aquest sentit, recorde les cartes que vam remetre al Defensor del 

Poble i al Síndic de Greuges (que ens convidava a optar per la via de 

la convalidació, 17-10-2002), i l’entrevista amb el llavors dirigent 

socialista Ignasi Pla, a qui vam demanar explicacions per unes 

declaracions de caire secessionista (2 d’octubre de 2002: també hi 

assistí Manel Pérez Saldanya, director de l’IIFV, i Maria Josep 

Cuenca, vicerectora d’Investigació). La resposta d’aquest dirigent 

polític va ser que en públic no podia explicitar la unitat de la llengua, 

tot i que sí que ho feia en privat.  

Al mes de novembre de 2002, molts professors de la JQCV fan un 

boicot a les proves i, com a representant del Departament, participe en 

les protestes davant de Conselleria. Al mateix temps, el Departament 

trau un article a la premsa de denúncia pels atacs a la llengua i a la 

titulació (20-11-2002). 

L’any següent, tampoc no va ser tranquil. Al febrer de 2003, 

denunciem l’actitud de la Biblioteca Nacional en la catalogació, 

perquè assignava codis diferents als llibres escrits dins de l’àmbit 

lingüístic català, tema que no es resol fins al mes de maig. I al juny de 

2003, la titulació de Filologia Catalana torna a excloure’s com a mèrit 

en la convocatòria d’oposicions a l’ensenyament secundari, i hem de 

tornar a fer un comunicat de premsa, amb l’adhesió dels departaments 

de català de totes les universitats de l’àmbit lingüístic. 

De fet, amb l’objectiu d’actuar de manera cohesionada i conjunta 

davant de les agressions als estudis de Filologia Catalana i a la unitat 

de la llengua, i de coordinar els criteris d’implantació de la novedosa 

LOU (Llei Orgànica d’Universitats) i la convergència amb Europa 

(acords de Bolonya), es crea la Coordinadora d’Estudis Universitaris 

de Filologia Catalana (3-4-2003). Aquesta coordinadora, que encara 

està vigent actualment, naix presidida pel director del nostre 

departament, i agrupa tots els departaments de Filologia Catalana de 

les universitats de l’àrea lingüística catalana i representants 

universitaris d’estudis de català de tot l’Estat espanyol.  

Al costat del front polític, hi havia també les tensions generades 

dins del Departament per la tasca que duia a terme l’Acadèmia 

Valenciana de la Llengua. Les reunions del nostre Consell de 

Departament sovint eren tibants i tenses quan calia tractar algun tema 
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relacionat amb l’Acadèmia (ex: els acords lingüístics previs a la GNV 

o els criteris per a la confecció del DNV). Per sort, aquestes relacions 

amb el pas del temps han anat millorant. 

Però, per fortuna, no tot eren penes, i anàvem encarant els diversos 

avatars de la vida universitària amb la il·lusió de fer una aposta per un 

Departament modern i capaç de superar els reptes acadèmics i 

educatius que anaven sorgint:  

a) A l’estiu de 2005, deixem enllestit el nou Reglament de règim 

intern del Departament, encara vigent en l’actualitat. 

b) Després de les incerteses inicials de la Llei Orgànica 

d’Universitats i dels acords de Bolonya, que posaven en qüestió la 

continuïtat dels estudis de Filologia Catalana (6-4-2005), el curs 2005-

2006 la llicenciatura de Filologia Catalana, com la resta de les 

titulacions de la Facultat, comença a impartir la docència amb el 

sistema de crèdits europeus en el marc del Pla d’Innovació Educativa 

(PIE), després d’un anys previs de programes pilot.  

c)  Al llarg del 2006, el Departament col·labora amb l’IIFV en 

l’elaboració del Màster d’assessorament lingüístic, i participarà de 

manera molt activa en la seua docència. Dos anys després, el 2008, 

formem la comissió que va començar a elaborar el nou pla d’estudis 

de grau, en el qual va tindre un paper destacat Ramon Rosselló, i que 

s’implantarà el curs 2010-2011. 

d) Mentrestant, a banda de complir eficaçment amb la docència 

del Departament, cosa que vull agrair públicament als nostres 

professors, i d’estar ben orgullosos d’haver contribuït a la formació de 

set promocions d’estudiants de Filologia Catalana, alguns dels quals 

sou avui ací presents, hem pogut col·laborar en l’organització de 

Jornades en homenatge a personatges tan rellevants com Enric Valor, 

Josep Giner, Carles Salvador, Joan Coromines, Francesc de Borja 

Moll (finals de 2003) o Sanchis Guarner (2006). 

e) També hem pogut gestionar, gràcies als tràmits inicials de la 

direcció anterior (Carme Barceló), la concessió com a Doctor Honoris 

Causa a Antoni Maria Badia i Margarit (4 d’abril de 2003) i la 

concessió com a Doctor Honoris Causa a Joan Veny el 25 d’abril de 

2008. 

f) Així mateix, crec que és un motiu de satisfacció que, en aquest 

període que ara ens ocupa, hagen obtingut la càtedra d’universitat 
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professors com Emili Casanova (2006), Maria Josep Cuenca (2006) i 

Manel Pérez Saldanya (2007).  

g) Del seu pas pel Departament, també tinc un record especial de 

les professores Empar Miguet i Àngels Campos, entre altres 

professors i professores associats que van prestar la seua dedicació al 

Departament amb il·lusió, i que han optat finalment per altres 

alternatives laborals. També vull esmentar el professor Josep Ribera, 

que van entrar en aquest període que ara em toca relatar, i que s’ha 

consolidat en el Departament. O altres com Antoni López o Gonçal 

López-Pampló, que encara continuen com a associats nostres.  

h) És també un deure de gratitud recordar els professors que es 

van jubilar dins del meu mandat, l’any 2008: Vicent Alonso, Jaume 

Pérez Muntaner i Albert Hauf. Si bé aquest darrer encara ens 

acompanyà 6 anys més com a catedràtic emèrit. 

Totes aquestes incidències, projectes i il·lusions que he pogut 

recollir en aquesta breu intervenció no són més que una part més del 

compromís que ens uneix a tots en un dia tan emotiu com és l’acte de 

Cloenda del 40 aniversari del nostre Departament. Moltes gràcies a 

tots, i de manera especial al professor Emili Casanova, que ha sigut 

l’ànima d’aquesta celebració. 

 

 



 

 

 

Ramon Rosselló 

 

 

Escrit del director del Departament (2009-2015) 
 
 
 
 
 

Bona vesprada a tots i a totes. 

Escric unes línies en resposta a la petició feta per la companya i 

moderadora Maria Josep Cuenca, a la qual vull agrair l’interés per 

comptar amb les meues paraules. 

Per començar, m’agradaria recordar que el meu accés a la Direcció 

del Departament el març de 2009, com ja haurà contat Rafa Ramos, 

tingué lloc després d’haver ocupat la Secretaria durant els tres anys 

anteriors. De fet, aquell març de 2009 vam intercanviar les funcions i 

Ramos passà a fer de secretari. En el segon mandat, va ser Gemma 

Lluch la persona que n’ocupà la Secretaria. A aquests dos professors, 

als quals vull agrair públicament la seua dedicació, se sumà Jesús 

Jiménez com a president de la Comissió Acadèmica del Grau de 

Filologia Catalana. Així, durant aquests anys, tots quatre formàrem un 

equip de treball ben avingut que va fer possible afrontar els reptes de 

tot un seguit de canvis rellevants en el sistema universitari. 

Els sis anys, especialment els quatre primers, estigueren marcats 

per la preparació d’un pla d’estudis, ajustat a les noves condicions 

dels estudis de grau, i a la implantació progressiva del grau de 

Filologia Catalana. Sens dubte, gran part dels esforços estigueren 

destinats a aquest objectiu, certament complex, ja que es tractava 

d’anar eliminant cursos de la llicenciatura i posant en marxa els nous 

cursos del grau, amb dos plans convivint en paral·lel i amb tot un 

procés de transvasament d’estudiants de la llicenciatura al grau. 

Aquests canvis en els plans d’estudi van portar aparellats altres 

modificacions que afectaren la gestió dels títols de capacitació i de 

mestre de valencià o el certificat d’aptitud pedagògica (l’antic CAP). 

No sempre tots aquests processos foren fàcils ni estigueren exempts 
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de controvèrsia al si de la Universitat, la qual cosa representa la part 

menys agraïda de tota aquesta experiència de gestió acadèmica. 

 Respecte a la plantilla, foren anys de jubilacions d’alguns 

professors, com ara Vicent Escrivà, Josep Lluís Pitarch, Marina 

Zaragozà i Maria Conca. També en aquests anys deixaren el 

Departament dues professores associades que ens havien acompanyat 

durant alguns cursos, com són Empar Minguet i Àngels Campos 

(aquesta última havia estat anteriorment becària d’investigació). Les 

jubilacions donaren lloc a noves contractacions i així, després de 

molts anys, el Departament convocava places de professorat a temps 

complet, concretament tres noves places, una de titular d’universitat i 

dues de contractat doctor, les quals foren ocupades per Maria Josep 

Marín, Rafael Roca i Eulàlia Miralles. 

En aquest període es posà en marxa l’Olimpíada de Valencià, una 

activitat que enguany ha celebrat la seua sisena edició i que compta 

amb el suport i la participació d’un bon grapat de professors i 

professores de secundària. Aquesta activitat se sumava així al Diàleg 

de l’escriptor amb els estudiants, iniciativa que des de fa anys Carme 

Gregori porta endavant, amb l’ajuda de Gonçal López-Pampló. 

Aquestes dues activitats són especialment importants pel que 

signifiquen de contacte i lligam constant amb el món de l’educació 

secundària. 

També voldria recordar l’organització del Col·loqui de l’Asso-

ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, el qual tingué 

lloc el juliol de 2015, quan ja no era director, l’organització del qual, 

però, es va anar fent des de 2012 amb un equip liderat per Manuel 

Pérez Saldanya. 

Així mateix, durant aquest període el Departament, amb el suport 

de la Junta de Facultat, va sol·licitar el nomenament com a doctor 

honoris causa per a Josep Massot, i va demanar la concessió de la 

medalla de la Universitat per a Vicent Pascual. 

Podria esmentar altres accions i activitats, algunes tan poc lluïdores 

com el trasllat a uns barracons per fer obres a la planta setena i 

l’organització de la tornada amb tot un seguit de canvis de despatxos, 

mobiliari, etc. Tan poc lluïdor com necessari. Tan necessari, diria, 

com moltes de les activitats que un director de Departament ha de fer 

al llarg del curs acadèmic per aconseguir una organització acadèmica 
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eficient i per tractar que la docència siga harmoniosa i de qualitat. 

Potser la millor gratificació d’aquells sis anys i tres mesos haja estat el 

nombre d’estudiants que cada curs entraven al nostre grau, en un 

context ben difícil per a la llengua i la cultura en llengua pròpia i per 

als estudis de filologia catalana. Per no parlar de la crisi tan greu que 

hem patit o de les actuacions del ministre Wert, que tan poc han 

ajudat al bon funcionament de la Universitat i de tot el sistema 

educatiu. 

 Moltes gràcies. 

 



 

 

 

Ramon Cortés 

 

 

Records des de la Secretaria del Departament 

(1992-2016) 

 

 

 

La Secretaria del departament de Filologia Catalana va ser el meu 

primer lloc de treball. Primer vaig estar com a Cap de Negociat i 

després com a Cap d’Unitat de Gestió, des de maig de l’any 1992 fins 

maig de l’any 2016, data en què la Secretaria va desaparèixer per la 

reestructuració que va patir la Universitat de València. La resta de 

personal va viure també la transformació de les seues places, les dues 

auxiliars administratives es convertiren, després de superar proves 

selectives, en administratives, i la mosso de servei a auxiliar de 

serveis i després en administrativa. Cada vegada el personal ha estat 

més qualificat. 

Al llarg dels vint-i-quatre anys és evident que l’administració ha 

canviat. Al 1992 tan sols hi havia un ordinador per a quatre persones, 

a més a més s’havia de carregar cada dia el sistema amb uns disquets, 

suport informàtic que actualment ja és una relíquia. Quasi tots els 

procediments administratius es feien amb màquina d’escriure elèctrica 

i paper autocalcable, el registre de documents a mà als llibres 

d’entrada i eixida, ... A poc a poc tot ha “avançat”. Després d’aquell 

ordinador que quasi funcionava amb pedals, passàrem a un ordinador 

amb sistema incorporat, per començar a dur la gestió econòmica, tota 

una nova dimensió ens esperava, fins arribar, és clar, a tindre cadascú 

un ordinador personal a la nostra taula. Totes les tasques administra-

tives s’han informatitzat: després de la gestió econòmica va ser el Pla 

d’Organització Docent (POD), les actes de qualificacions, la memòria 

d’investigació, la gestió de les tutories del professorat... però al mateix 

ritme que tot s’ha informatitzat, també ha augmentat la burocràcia, la 

fiscalització de tot allò que es gestiona i el reciclatge constant per 

adaptar el personal a les noves necessitats i a les noves aplicacions 

informàtiques. Hui en dia qualsevol tràmit es realitza mitjançat seus 

electròniques i llançadores. 
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Treballar a la secretaria d’un departament suposa el tracte directe 

amb el professorat i aquesta relació sempre ha estat molt cordial. Tots 

els directors i directora, secretaris i secretàries, han confiat sempre 

amb la gestió del personal d’administració, la nostra forma de 

treballar i d’organitzar el treball. Aquesta confiança sempre ajuda a 

sentir-se a gust. Hem sigut aquells que donàvem continuïtat i suport a 

la direcció pel nostre coneixement de totes les tasques administratives. 

Sempre hem vist a les professores i als professors com a companys, 

hem viscut moments de la vida quotidiana amb molts d’ells i també 

moments molt especials, naixements, bodes, aniversaris, jubilacions, 

noves incorporacions, promocions, lectures de tesi doctoral i, a més a 

més, com anaven passant alguns alumnes a convertir-se en professors 

del departament.  

Pel departament han passat molts estudiants al llarg dels anys, però 

amb poca presència a la secretaria del Departament. Molts d’ells es 

llicenciaren o graduaren sense saber on es trobàvem o que existíem, 

però a aquells que s’acostaren sempre hem tractat d’ajudar-los i fer-

los les coses més fàcils, perquè la Universitat no tindria sentit sense 

estudiants. 

Quasi per casualitat vaig aparèixer al Departament de Filologia 

Catalana i, per qüestió, potser del destí, vaig haver de traslladar-me. 

Ha sigut un privilegi poder treballar amb totes i tots, el personal 

d’administració, l’estudiantat, els becaris i el professorat, i treballar 

amb la nostra llengua, el valencià. Jo era castellanoparlant, ara en soc 

bilingüe.  

No voldria acabar sense citar les meues companyes de 

Departament, Maria Iborra, Imma Genovés, Imma Carrasquer, i les 

companyes de l’IIFV, Susana Gadea i Susana Tomàs. Gràcies a totes 

per la seua col·laboració. 
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Rosanna Cantavella 

 

Data d’incorporació al Departament i posició actual: 01/01/1980 

Catedràtica d’Universitat 

Llicenciatura 1979 Universitat de València / Doctorat: 1987 Univer-

sitat de València. 

Entrada a la universitat/universitats; altres institucions de recerca 

Life Member de Clare Hall, University of Cambridge, des de 2015 

Línies de recerca i docència / Projectes de recerca i docència 

Literatura catalana medieval; Humanitats digitals 

Quinquennis: 6 Sexennis: 4 

Estades per invitació en altres universitats 

Freqüents estades a:  

Queen Mary University of London, des de 1986. 

Warburg Institute, des de 1986. 

University of Cambridge, des de 2015.  

Congressos  

Sol acudir als congressos de les següents associacions, de les quals 

és també membre: AHLM, AHGBI, Convivio, AILLC. 

Llibres  

Cantavella, Rosanna..2013. El ‘Facet’, una ‘ars amandi’ medieval. 

Barcelona-València: Publicacions de l’Abadia de Montserrat-

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. [In press.] 

—. 1992. Els cards i el llir: una lectura de l’‘Espill’ de Jaume Roig. 

Barcelona: Quaderns Crema. 

Alfons el Vell, duc de Gandia. 2012. Lletra a sa filla Joana, de càstig 

e de bons nodriments, edited by Rosanna Cantavella. Gandia: 

CEIC Alfons el Vell. 

Gassull, Jaume. 1988. Obra Religiosa, edited by Rosanna Cantavella, 

Salvador Jàfer. València: Alfons el Magnànim. 
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Villena, Isabel de. 1987. Protagonistes Femenines a La ‘Vita Christi’, 

edited by Rosanna Cantavella, Lluïsa Parra. Barcelona: laSal. 

Breu selecció d’articles 

Cantavella, Rosanna. 2011. “Intellectual, Contemplative, Adminis-

trator: Isabel de Villena and the Vindication of Women.” In A 

Companion to Spanish Women’s Studies, edited by Geraldine 

Hazbun and Xon de Ros, 97-107. London: Tamesis. 

—. 2010. “Sobre la poesía antifemenina de Ausiàs March: el poema 

71.” Revista de Literatura Medieval 22: 85-104.  

—. 2008. “Der Streit um die Frauen. Liebeslehren der katalanischen 

Facet um 1400.” In Heißer Streit Und Kalte Ordnung, edited by 

Friederike Hassauer, 63-73. Göttingen: Wallstein. 

—. 2003. “Debate on Women in Tirant lo Blanc.” In The “Querelle 

des Femmes” in the Romania: Studies in Honour of Firederike 

Hassauer, edited by Wolfram Aichinger et alii, 45-56. Wien: 

Turia+Kant. 

—. 1998. “The Meaning of destral as ‘Go-between’ in the Catalan 

Facet and in Old Occitan.” Medium Aevum 6: 304-312. 

—. 1997. “On the Sources of the Plot of Corella’s Tragèdia de 

Caldesa.” In . 1st ed., 75-90: Tamesis Book Limited. 

—. 1990. “Medieval Catalan Mary Magdalen Narratives.” In Saints 

and their Authors: Studies in Medieval Hispanic Hagiography in 

Honor of John K. Walsh, edited by Jane Connolly, Alan D. 

Deyermond and Brian Dutton, 27-36. Madison: The Hispanic 

Seminary of Medieval Studies. 

Membre de consells editorials i societats acadèmiques 

Directora de la revista d’investigació internacional Magnificat 

Cultura i Literatura Medievals (http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/). 

Membre fundadora dels consells de redacció de Llengua & Litera-

tura  (http://parnaseo.uv.es/tirant.htm). 

Càrrecs 

Va ser Secretària de Facultat en el bienni 1992-93. 

Membre de la Comissió d’Investigació del rectorat de la 

Universitat de València, en representació de la Facultat de Filologia, 

Traducció i Interpretació, al bienni 2012-2013. 

 

http://ojs.uv.es/index.php/MCLM/
http://parnaseo.uv.es/tirant.htm
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Ferran Carbó Aguilar 

 

Ferran Carbó Aguilar (Vila-real 1960) es va incorporar al 

Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València 

l’octubre de 1988. Des de 1999 és Catedràtic d’universitat de l’àrea de 

Filologia Catalana. 

Es va llicenciar en Filologia Hispànica-Valencià i Filologia 

Hispànica-Literatura espanyola el juny de 1982, a la Universitat de 

València. Es va doctorar en Filologia Catalana el 7 de juliol del 1989, 

a la Universitat de València. 

Les línies de recerca són Literatura catalana contemporània i Teoria 

de la literatura. S’ha dedicat sobretot a l’estudi del gènere literari de 

poesia i, en menor grau, de teatre. Actualment, la docència impartida 

és d’assignatures de poesia catalana. Té reconeguts  5 quinquennis  i 4 

sexennis. 

Ha participat en diversos projectes de recerca, amb Vicent Simbor 

com a investigador principal: El realisme social o històric en la 

literatura catalana, Generalitat Valenciana en la convocatòria de 

1998; Definición y trayectoria del realismo social catalán, Ministerio 

de Educación y Ciencia en la convocatòria de 2000; La ironía en la 

literatura catalana contemporània, Ministerio de Educación y Ciencia 

en la convocatòria de 2008; o La ironía en la literatura catalana des 

de 1900 a 1939, Ministerio de economía y competitividad, en la 

convocatòria de 2014. I amb Carme Gregori, com a investigadora 

principal, La literatura de segundo grado: las relaciones 

hipertextuales en la literatura catalana desde el «Modernisme» hasta 

1939, del Ministerio de Economía y Competitividad.  

És autor d’una dotzena de llibres monogràfics, de diverses edicions 

i antologies, i de prop d’un centenar d’articles especialitzats. Entre els 

seus llibres, cal esmentar Joan Vinyoli: escriptura poètica i 

construcció imaginària (1990), La poesia de Joan Valls (1991), 

Introducció a la poesia de Joan Vinyoli (1991), La freda veritat de les 
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estrelles (Lectures de Joan Vinyoli) (1995), El teatre a València entre 

1963 i 1970 (2000), La poesia catalana del segle XX (2007), Com un 

vers mai no escrit. La poesia de Vicent Andrés Estellés en els anys 

cinquanta (2009) i, Paraules invictes. Cinc estudis de poesia catalana 

del segle XX (2016) i Els versos dels calaixos. Sobre Llibre de 

meravelles de Vicent Andrés Estellés (2018). També ha escrit diversos 

llibres en col.laboració: així, amb Santi Cortés, El teatre en la 

postguerra valenciana (1939-1962) (1997); o amb Vicent Simbor, La 

recuperació literària en la postguerra valenciana (1939-1972) 

(1993), Literatura actual al País Valencià (1973-1992) (1993) i 

Literatura catalana del siglo XX (2005). Entre les seues edicions, cal 

destacar la dels dos primers volums de la nova edició de Obra 

completa I  i Obra completa II de Vicent Andrés Estellés. A més, ha 

estat degà de la Facultat de Filologia de la UV, director de l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana i és el coordinador de la 

Càtedra Joan Fuster. 

Ha fet estades per invitació a Universitat Jaume I, Universitat de 

Perpinyà, Université de Rennes, University of Liverpool, Université 

Charles de Gaulle Lille-3, Université de  Paris 8 i Université Paris-Est 

Créteil. 

És membre de AILLC, de l’IIFV, i acadèmic corresponent de la 

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 
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Emili Casanova 

 

Comença a la UV el curs 1980-81, com a professor ajudant, el 

1981-84 és contractat de curs, professor adjunt des de 1984; habilitat 

al cos de catedràtics el 2004 i catedràtic d’universitat de Gramàtica 

Històrica Catalana el 13 de gener de 2006. Abans, el curs 1978-79 va 

ser becari d’investigació i el 1979-80 ajudant de la Universitat de 

Navarra. 

Llicenciat en Filologia Hispànica, Universitat de Navarra, 1978; Grau 

de Llicenciatura, Universitat de Navarra, sobre “El parlar d’Agullent 

(La Vall d’Albaida), juny de 1979, amb la qualificació d’Excel·lent 

cum laude, premi extraordinari de llicenciatura; Doctor en Filologia 

Catalana, Universitat de València, 23-VI-1981, sobre “El lèxic 

d’Antoni Canals”, amb la qualificació d’Excel·lent cum laude, premi 

extraordinari de doctorat. 

Línies de recerca i docència: Onomàstica, Història interna de la 

Llengua, Dialectologia, Llenguatge dels MMCC, Lexicografia, 

Llengua Occitana. 

Publicacions: 8 llibres (com El lèxic d’Antoni Canals; Memòries 

d’un capellà del segle XVIII; Nicolau Primitiu: Dietaris, I 1936); 64 

com a editor-curador (Studia in honorem Joan Coromines; En el món 

de sant Vicent Ferrer, Onomàstica Romànica, Joan Giner, Enric 

Valor, Sanchis Guarner, Actes del XXVI Congrés de Lingüística i 

Filologia Romànica; Toponimia hispánica: Origen y evolución de 

nuestros topónimos más importantes; Camins, terres i paraules. II 

Jornades sobre els parlars valencians de base castellano-aragonés; 

Enric Valor, un home de poble; Els xiquets i la llengua de Vicent 

Escrivà; 360 articles de l’especialitat (sintaxi histórica (sobre els tres 

graus de demostratiu, sobre el sufix –iste, sobre la combinació de 

pronoms personals tipus li la; sobre la conjunció final per a que, sobre 

la forma mateixa, sobre la creació de (tu eres), onomàstica (sobre 

l’Onomasticon Cataloniae, sobre la normalització toponímica valen-

ciana; sobre etimologia toponímica, sobre els antropònims de diversos 



Emili Casanova 41  

orígens, cultura popular, edició de textos; pròlegs: 41 i sobre altres 

temàtiques: 81. 

Tesis doctorals dirigides: 17; Sexennis 5; quinquennis 7. 

Institucions de recerca-docència-representació: UNavarra, UV, IFV, 

IIFV, CEU San Pablo, UOC, AVL. 

Projectes de recerca subvencionats: 10 (onomàstica, sintaxi, atles 

lingüístic, MMCC). Actualment en un de la UAB “La normativa en 

els MMCC” 

Invitat a més de 15 universitats (París, Torino, Cambridge, Berlín, 

Leipzig, Salamanca, Baia Mare, …). 

Congressos amb presentació de comunicacions o ponències: 180. 

Cursos dirigits o impartits de divulgació científica: més de 100. 

Associacions 

Membre de diverses associacions com: AILLC, AIEO, ICOS, 

Sd’O, SLiR, IEVA. 

Càrrecs: Vocal de l’AILLC, vocal de l’AVL, vocal de l’AIEO, 

president de la FIECOV, director del Departament. 
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Maria Conca Martínez 

 

Dates i categories al si del Departament 

Professora No Numerària  Escola de Magisteri 1984-86. Titular 

d’Escola Universitària Escola de Magisteri i Fac. de Filologia 1986-

96. Catedràtica d’Escola Universitària Escola de Magisteri i Fac. de 

Filologia 1996-98. Catedràtica d’Escola Universitària Facultat de 

Filologia 1999-2013. Professora Honorària Facultat de Filologia 

2013-. Secretària de l’IIFV (2008-2013). Directora de la UEM de la 

Universitat de València (2012-2013). 

Titulacions 

Llicenciada en Filologia (1984) i Doctora en Filologia (1994) per la 

Universitat de València. Extraordinari de doctorat UV 1994-95 

Participació en equips de recerca filològica 

Projecte PS91-0134 de la DGICYT, dirigit pel Dr. Vicent Salvador 

i Liern: Metaforització i idiomaticitat en la fraseologia, 1991-95. 

Projecte PB97-0322-C04-04 de la DGES, dirigit per la Dra. Maria 

Conca i  Martínez: Paremiologia contrastiva català-espanyol. 

Estilometria de base fraseològica i paremiològica. 1998-2001. 

Equip de recerca Analyse Linguistique, Interculturelle d'Énoncés 

Sapientiels et Transmission Orient/Occident (ALIENTO), Université 

de Lorraine. 

Membre del Centre de Recherches Interdisciplinaires sur les 

Mondes Ibériques Contemporains (CRIMIC). Université Paris-

Sorbonne (Paris IV). 

Sexennis d’investigació reconeguts, 4; Tesis dirigides , 2. 

Llibres  

M. Conca, M. Lacuesta, C. Miquel, V. Moliner i T. Pitxer: Escola i 

llengua al País Valencià, València, Tres i Quatre, l976. 

M. Conca: Paremiologia, Universitat de València, 1987 (2a. 

edició:1990). 

M. Conca: Els refranys catalans, València, Tres i Quatre, 1988 (3a. 

edició: 1995). 
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M. Conca, J. Guia: Els primers reculls de proverbis catalans, 

Barcelona, PAM, 1996. 

M. Conca, A. Costa, M.J. Cuenca, G. Lluch: Text i gramàtica. Teoria 

i pràctica de la competència discursiva, Barcelona, Teide, 1998. 

M. Conca, J. Guia: La Fraseologia. Principis, mètode i aplicacions, 

València, IIFV-Bromera, 2014. 

M. Conca, J. Guia: A frec del seu nom. Vida, obra i lluita de Xavier 

Romeu, Lleida, El Jonc, 2018. 

Capítols de llibres 

M. Conca, J. Guia: «Unitats fràsiques en textos versificats.Notícia de 

l’Espill, obra catalana del segle XV de gran interès fraseològic», G. 

Conde (ed.), Aspectos formales y discursivos de las expresiones 

fijas, Frankfurt am Main, Peter Lang, 2008, 53-75. 

M. Conca: «La contribució d'Enric valor a l'estàndard català», G. 

Lluch, J. Baldaquí (eds.), Noves reflexions sobre l'obra d'Enric 

Valor, Alacant, IIFV, 2011, 21-44. 

M. Conca, J. Guia: «Testimonios, collatio externa y fuentes del libro 

sapiencial de Jafudà Bonsenyor», M.-S. Ortolà (ed.), Transmettre, 

traduire, formaliser. Aliento 8, Éditions Universitaires de Lorraine, 

2016, 123-159. 

M. Conca, J. Guia: «Les unitats fràsiques en context. La meitat de 

l’ànima, de Carme Riera», X. Montoliu, I. Matei (eds.), Viata 

printre vieti. La vida entre vides. Festschrift für Jana Balacciu 

Matei. Bucarest, Editura Omonia, 2017, 110-128. 

Estades per invitació en altres Universitats:  

Euskal Herriko Unibertsitatea (Gasteiz, 1996)/Instituto Cervantes 

(Bucarest, 2003)/Freie Universität (Berlin, 2009)/Università degli 

Studi di Napoli Federico II (Nàpols, 2009)/ York University (Toronto, 

2010). 

Premis 

D'Investigació Lingüística «Pompeu Fabra» 1986/De Cultura 

Popular «Valeri Serra i Boldú» 1995/D'Investigació Filològica «Marià 

Aguiló» 1996/ Per mantenir-se fidel per sempre més al servei d’aquest 

poble «Miquelet d’Honor» 2017. 
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Maria Josep Cuenca Ordinyana  

 

Professora de la Universitat de València des del 1987, any en què 

es va llicenciar. Es va doctorar en Filologia Catalana el 1990 a la 

Universitat de València amb la tesi Les oracions adversatives. 

Actualment, és catedràtica del departament de Filologia Catalana i 

membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i de 

l’Institut d’Estudis Catalans. 

Ha impartit un gran nombre de cursos en llicenciatura/grau, 

doctorat i màster dins i fora de la Universitat de València. Ha impartit 

assignatures de sintaxi, anàlisi del discurs, lingüística aplicada, 

ensenyament de llengües, terminologia i lexicografia i traducció, entre 

altres temes. Ha impartit més de seixanta cursos de formació per a 

llicenciats i ha col·laborat amb distintes universitats i governs 

autònoms –Generalitat valenciana, Generalitat de Catalunya, Govern 

balear, Gobierno de Navarra, Govern d’Andorra, etc.– en prepació de 

materials docents i formació del professorat, entre altres tasques. 

Com a professora convidada, ha realitzat estades de recerca i 

docència en centres com la Università degli Studi di Venezia (1992), 

University of California at Berkeley (1995), Stanford University 

(1998) i Cambridge University (2005) i Universiteit Leuven (2008), 

Università degli Studi di Venezia (2015). 

Ha participat en diferents projectes d’investigació autonòmics i 

nacionals i, en l’àmbit internacional, és membre de l’Steering 

Committee de l’acció COST TextLink: Structuring Discourse in 

Multilingual Europe.  

En el camp de la investigació, té 4 sexennis d’investigació i ha 

dirigit 4 tesis doctorals, i publica regularment en català, espanyol i 

anglès. S’ha dedicat a temes relacionats amb la sintaxi, l’anàlisi del 

discurs i la lingüística aplicada a l’ensenyament de llengües i a la 

traducció. Té més de 100 publicacions en forma de llibre, capítols de 

llibre i articles en revistes, especialment sobre connectors, 
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interjeccions, marcadors del discurs i demostratius, a més de temes 

més generals com la sintaxi catalana, la gramàtica del text o la 

gramaticalització. Ha presentat més de 90 ponències, comunicacions o 

taules rodones en congressos.  

Pertany a importants associacions científiques de lingüística, és des 

de fa anys avaluadora per ANEP i AGAUR, ha estat membre del 

comitè avaluador de projectes d’investigació (2012) i del Comitè 11 

de la CNEAI (2012-13). És revisora d’articles en revistes de 

catalanística i de lingüística general d’àmbit nacional i internacional. 

Participa activament en tasques de transferència de coneixement, 

com a sòcia fundadora de Tecnolingüística, S.L. (2008), empresa de 

serveis lingüístics especialitzats, on coordina l’àrea de Traducció. Ha 

traduït, principalment, de l’anglès i l’italià al català i l’espanyol 

diverses obres en especial d’àmbit acadèmic de tema històric, 

humanístic i filosòfic.  

Dins de la gestió universitària, ha tingut nombrosos càrrecs entre 

els quals podem destacar el de vicerectora de Recerca i Tercer Cicle 

de la Universitat de València (2002-2006). 

Actualment, imparteix docència en el Grau de Traducció i 

Mediació Interlingüística i en el Màster d’Assessorament Lingüístic i 

Cultura Literària, i és responsable del projecte de la Gramàtica 

Essencial de la Llengua Catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans, a 

més de participar en el projecte Gramática, pragmática e interacción 

multimodal (GRAMPRINT, FFI2014-56258-P). 
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Vicent Josep Escartí Soriano 

 

 

Nascut a Algemesí (la Ribera, 1964), és llicenciat en Història 

Medieval i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de 

València, on desenvolupa la seua docència des del 1989, i on 

actualment és professor titular. També ha impartit cursos a la 

Università degli Studi di Verona. 

 Ha publicat nombrosos estudis sobre la cultura medieval i 

moderna i ha tingut cura d’edicions de textos valencians antics, 

literaris i historiogràfics, com ara les obres d’Ausiàs March, el Tirant 

lo Blanch de Joanot Martorell, la Primera part de la Història de 

València de Pere Antoni Beuter o el Cortesano de Lluís del Milà, 

entre d’altres. El seu interés per la literatura antiga l’ha fet aproximar-

se a autors i obres de diversa naturalesa, però, en especial, s’ha centrat 

en l’estudi del barroc valencià, on destaca el seu treball sobre l’obra 

del dietarista Joaquim Aierdi, que va rebre el Premi Enric de Larratea 

de l’Institut d’Estudis Catalans (1996) i el de la crítica de l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana (2001). Alguns dels seus 

treballs de recerca han estat aplegats i publicats el 2012 per l’editorial 

eHumanista, vinculada a la University of California - Santa Bárbara, 

en un volum que porta per títol From Renaissance to Renaissance 

(Re)creating Valencian Culture (15th - 19th c.). Ha publicat articles i 

treballs de recerca en nombroses revistes, entre les quals destaquen 

Caplletra, Manuscrits, Estudis Romànics, eHumanista/IVITRA, Afers, 

Catalan Review, Rassegna Storica Salernitana, Studia Iberica et 

Americana, Studia Aurea, Mirabilia, etc., així com també en volums 

miscel·lanis. 

 Ha dirigit 5 tesis doctorals. 

En l’àmbit de la creació literària, a més del recull de contes 

publicats a Barroca mort (Bromera, 1988) i d’altres narracions curtes 

disperses, és autor de les novel·les Dies d’ira (Premi Ciutat d’Alzira, 

1991), Els cabells d’Absalom (Premi Ciutat d’Elx, 1994), Espècies 



Vicent Josep Escartí i Soriano 47  

perdudes (Premi Octubre, 1996), Nomdedéu (Premi Joanot Martorell, 

de Gandia 2001) i Naumàquia (2004). La seua primera novel·la ha 

estat traduïda a l’anglés (Days of Wrath) i publicada als Estats Units, 

el 2013.  

És el fundador i director de la revista de la Universitat de València 

Scripta (www.uv.es/SCRIPTA), ha dirigit durant uns anys Caplletra, i 

actualment dirigeix també la Revista Valenciana de Filologia, de la 

Institució Alfons el Magnànim.  

Ha col·laborat i col·labora, també, en diversos mitjans de comuni-

cació periòdica (Levante, El País, Saó, El Mundo...). 

Des del 2005 és membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana i és acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de 

Bones Lletres de Barcelona des del 2015.  

Els seus àmbits de recerca, actualment, són la historiografia 

medieval i moderna, l’edició de textos -literaris o documentals- i 

l’estudi dels contextos culturals en què es genera la literatura. En 

aquest senti, és l’investigador principal del Grup d’Investigació de la 

Universitat de València LLiCValSOR (GIUV2013/062). 
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Antoni Ferrando Francés 

 

Llicenciat en Filosofia i Lletres (Secció de Filologia Moderna) (1970) 

i Doctor en Filologia Catalana (1976) per la Universitat de València. 

Professor del Departament de Lingüística Valenciana / Filologia 

Catalana (1977), on és catedràtic de Filologia Catalana (1983). Havia 

estat catedràtic d’Institut i d’Universitat Laboral. 

Membre numerari: Institut d’Estudis Catalans, Institut Interuniver-

sitari de Filologia Valenciana, Acadèmia Valenciana de la Llengua. 

Membre corresponent: Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce-

lona. Pertany a l’Institut Virtual Internacional de Traducció (IVITRA). 

Ha dirigit 18 tesis doctorals. Ha format part de diversos projectes de 

recerca sobre història de la llengua, gramàtica històrica i edició de 

textos del Govern d’Espanya i de la Generalitat Valenciana.  

Quinquennis docents, 8; sexennis investigadors, 6. 

Membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes, de qual és president (2013-2018), de l’Associació 

Hispànica de Literatura Medieval, de la qual és membre d’honor, i del 

Consell Científic Internacional de l’IVITRA. 

Ha estat convidat en estades de recerca o com a conferenciant en 

diverses universitats de dins i fora de l’àmbit lingüístic català.  

Autor o editor, sol o en col·laboració, d’una trentena de llibres i d’uns 

120 articles, entre els quals: Consciència idiomàtica i nacional dels 

valencians (1981), Els certàmens poètics valencians (1983), La 

formació històrica del valencià (1989), Història de la llengua 

catalana (2005, 2011), Les ‘Regles d’esquivar vocables’ a revisió 

(2011), Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’ (2012),  

A la recerca de l’arquetip del ‘Llibre dels feits’ del rei en Jaume I 

(2014-2015). 

Ha fundat i dirigit la revista Caplletra. Dirigeix les col·leccions 

“Biblioteca Lingüística Catalana”  i “Biblioteca Sanchis Guarner”. És 
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membre del consell científic o assessor de diverses revistes i 

col·leccions nacionals i internacionals, com Afers, IVITRA Research 

in Linguistics and Literature, etc. 

Càrrecs: director del Departament de Filologia Catalana i de l’Institut 

Interuniversitari de Filologia Valenciana. 
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Carme Gregori Soldevila 

 

Professora Titular d’Universitat. Data d’incorporació al Depar-

tament: novembre de 1987. 

Llicenciada en Filologia Hispànica (Lingüística Valenciana) 

(Universitat de València, 1984); Doctora en Filologia Catalana 

(Universitat de València, 2005). 

Altres institucions de recerca: membre de l’IIFV i acadèmica 

corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. 

Línies de recerca i docència: Literatura catalana contemporània. 

Projectes de recerca i docència: investigadora en cinc projectes 

d’investigació i en dos projectes d’innovació educativa. 

Publicacions: autora dels estudis monogràfics Pere Calders: tòpics i 

subversions de la tradició fantàstica (2006) i Anotacions al marge. 

Els aforismes de Joan Fuster (2011); de l’edició de l’Obra poètica de 

Miquel Duran de València (1990), de les antologies Antologia 

poètica, de Miquel Duran de València (1994) i Contes del segle XX 

(2003); editora dels volums col·lectius Actes del Primer Simposi 

Internacional de Narrativa Breu (1998, amb V. Alonso i A. Bernal); 

Realisme i compromís en la narrativa de la postguerra europea 

(2002, amb A. Bernal) i La ironia en les literatures occidentals des de 

l’inici de segle fins a 1939 (2016, amb F. Carbó i R.X. Rosselló); i 

d’una setantena d’articles i capítols de llibres. 

Quinquennis 6, 4 sexennis d’investigació, i tesis dirigides, 2. 

Estades per invitació en altres universitats: Università Ca’Foscari 

Venezia; Centre d’Études Catalanes-Université Paris-Sorbonne; 

Adam Mickiewicz University Poznan. 

Congressos: Ponències i comunicacions en 12 congressos inter-

nacionals i nacionals; membre de comités organitzadors i comités 

científics en 10 congressos internacionals. 
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Membre d’associacions: AILLC 

Càrrecs: Coordinadora de COU (Valencià-Literatura) (1993-2002); 

Directora del Màster en Assessorament Lingüístic i Cultura 

Valenciana (UV-UA) (2008-2013); Coordinadora del Diàleg entre 

l’escriptor i els lectors joves a la UV (2002-). 
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Albert-Guillem Hauf Valls 

(Ciutat de Mallorca 1938). 

 

Cursà Filologia Romànica com a becari mallorquí de la “Fundació 

Joan March” en la universitat de Barcelona, on es doctorà amb una 

tesi dirigida per Martí de Riquer. És un dels pocs espanyols que ha 

obtingut una càtedra en una universitat britànica (Departament 

d’Estudis Hispànics de la universitat de Gal·les, Cardiff), en atenció a 

la seua tasca en els tres àmbits de la docència, administració i recerca 

El 1986, el “Consejo de Universidades” el va eximir per mèrits 

acreditats, del requisit de docència en universitats espanyoles.  

Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de València a 

partir del 1987, va centrar de manera especial l’atenció en la literatura, 

la historiografia, i l’edició i estudi crític de textos medievals, així com 

la relació entre literatura i art, coordinant, any rere any, amb el suport 

del Ministeri i de la Generalitat valenciana, un projecte de recerca, 

renovellat en sis diverses edicions, on ha dirigit catorze tesis doc-

torals i organitzat nombroses conferències internacionals (moltes 

d’elles en el marc de celebracions cíviques com els “Premis 

Octubre”). La “Comissió Avaluadora de l’Activitat Investigadora del 

Ministeri d’Educació i Ciència” li va concedir sis trams se recerca 

(l’últim amb data 6- VI- 2007), per la rellevància de les seues 

nombroses publicacions, i la universitat de València el va reconéixer 

el 2007 com un dels seus millors investigadors, i el va anomenar 

catedràtic emèrit (2009); càrrec que li fou renovellat fins el 2016.  

En consideració d’esta tasca investigadora i cultural és, o ha sigut, 

membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, (on dirigix la 

Seccio de Documentació i Literatura); conseller de número i Director 

de la Secció de Filologia i Literatura de l’Institució Valenciana 

d’Estudis i Investigacio, (1995-97); membre del Patronat “Lluís 

Guarner de la Generalitat Valenciana (1993-2000); Magister de la 

Maioricensis Schola Lullistica; membre d’Honor de l’Estudi General 

Lul·lià de Mallorca i del Patronat Mossén Alcover; corresponent de la 
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Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i membre numerari de 

la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

També ha sigut membre del Real Patronato de la Biblioteca Nacional 

de Madrid (1995-98) i president de l’Associació Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), de la qual és ara conseller. 

Ha col·laborat en les tasques de la “Comisión de Evaluación del 

Profesorado” (1977-99), i de manera molt especial amb l’”Agència 

per a la qualitat del Sistema Universitari a Catalunya” com a president 

de la Comissió avaluadora dels departaments de Filologia Catalana de 

les universitats Autònoma i Central de Barcelona, i de Girona (2000). 

És també autor de l’informe transversal d’avaluació conjunta de tots 

els departaments de l’especialitat de Catalunya, i dels cursos de 

doctorat de la universitat autònoma de Barcelona (2002); avaluador 

dels departaments de literatua hispànica i catalana de la universitat de 

les illes Balears (2003), així com del jurat adjudicador de les 

distincions “per la promoció de la recerca universitària en l’àmbit 

d’humanitats de la Generalitat de Catalunya (2002 i 2005), i dels 

“cursos de doctorat” (2003).  

També col·labora en nombroses comissions editores, com la de Els 

Nostres Clàssics (Barcelona), Trobadors Occitans (IEC), Obra 

completa de Ramon Llull (Mallorca-Barcelona), OC de Francesc 

Eiximenis (Girona), Fonts històriques valencianes (València), AVL, 

etc. És o ha sigut membre del consell de redacció de revistes com 

Estudis Romànics (on ha publicat nombroses ressenyes i articles 

necrològics), Catalan Historical Review, CR, Imago Temporis Acti, 

Tesserae, Ausa, Afers, Taula de les Lletres valencianes, Studia 

Philologica , ELLC, Caplletra. etc. La seua recerca li ha merescut un 

British Award, i dos premis de l’IEC: el “Nicolau d’Olwer, 1987” per 

la tesi doctoral, i el “Massó Torrents, 1990”, per l’estudi i edició de la 

Flor de les Istòries d’Orient d’Aitò de Gorigos. El “Premi Serra d’Or, 

1991”, li fou atorgat pel llibre D’Eiximenis a Sor Isabel de Villena 

(Barcelona-València, 1990). Entre les publicacions més recents 

destaquen l’edició crítica anotada del Tirant lo Blanc (València, 2005 

i paperback 2009), La Vita Christi de Sor Isabel de Villena (s.XV), 

como arte de meditar. Introducción a una lectura contextualizada 

(Valencia, Generalitat, 2006), el volum Temes mallorquins (Palma-

Barcelona 2010), així com la cura i edició dels dos primers volums del 

Panorama crític de la literatura catalana: Edat Mitjana (Barcelona, 

2010-2011). 
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Jesús Jiménez Martínez 

 

 

Professor titular d’universitat,  

Incorporació a la Universitat de València: 1-1-1991 

Al Departament de Català des del 25-10-1993 

Llicenciatura en Filologia Hispànica (Valencià), 1990, Universitat de 

València 

Doctorat en Filologia, 1997, Universitat de València 

Línies de recerca i docència: Fonètica i fonologia del català; Variació 

lingüística; Dialectologia; Correcció de textos 

Projectes de recerca i docència  

Fonètica i fonologia del català (GIUV2013-137; IP: J. Jiménez) 

Fenòmens d’interfície fonètica-fonologia-morfologia des de la 

perspectiva de la variació lingüística (FFI2016-76245-C3-3-P; IP: M.-

R. Lloret, C. Pons-Moll, UB) 

Descripció i interpretació de la variació lingüística: aspectes fònics 

i morfològics del català i altres llengües romàniques (FFI2013-46987-

C3-1-P; IP: M.-R. Lloret, UB) 

Grup d’Innovació Educativa TreFinCat: Anàlisi i mesures per a 

millorar el TFG de Filologia Catalana (UV-SFPIE_RMD17-588315; 

IP: J. Jiménez) 

Grup d’Innovació Educativa Oralitat i Ensenyament (IP: R. 

Roselló) 

Publicacions: Autor del llibre L’estructura sil·làbica del català (PAM 

/ IIFV, 1999). Articles en revistes com Caplletra, Catalan Journal of 

Linguistics, Estudios Catalanes, Estudios de Fonética Experimental, 

Estudis Romànics, Italian Journal of Linguistics, Revista de Filología 

Románica, Probus o Verba. Autor d’un capítol de la Gramàtica del 

català contemporani (Empúries, 2002) i d’altres capítols en llibres 

publicats per les editorials Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana, John Benjamins, Lincom Europa, Oxford University 
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Press, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Universitat de 

Barcelona i Universitat de València.  

Quinquennis, 5; sexennis, 3 

Estada a la University of Illinois at Urbana Champaign (1994) 

Congressos com Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes, Congrès International de Linguistique et de Philologie 

Romanes, Congreso de Lingüística General, French Phonology 

Meeting, Manchester Phonology Meeting, Old World Conference in 

Phonology, Phonetics and Phonology in Iberia... 

Associacions: Membre de l’AILLC i de la NACS 

Càrrecs: Secretari del Departament de Filologia Catalana, Universitat 

de València (17-7-2002/2-3-2006); Coordinador del títol de Grau en 

Filologia Catalana, Universitat de València (11-11-2010/9-7-2015). 
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Gemma Lluch 

 
 

Professorat 

Professora associada Departament de Filologia Catalana (01/01/1988) 

Professora Titular d'Escola Universitària (07/01/1991) 

Professora titular d’Universitat (03/11/1997) 

Doctorat 

Doctora en Filologia Hispànica (02/05/1995). Universitat de València.  

Premi Extraordinari de Doctorat  

Tres sexennis d’investigació; quatre tesis dirigides. 

Institucions de recerca 

Membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (2002-

2012) 

Membre de l’Estructura de Recerca Interdisciplinar ERI-Lectura 

(2012- ) 

Línies de recerca i docència 

 Reading, Virtual reading, social web, reading promotion, Young 

Adult Literature 

Projectes de recerca i docència 

«Els espais virtuals per a la promoció del llibre i la lectura. 

Formulació d’indicadors per avaluar-ne la qualitat i efectivitat». 

FFI2015-69977-R. Programa Estatal de I+D+i Orientada a los 

Retos de la Sociedad. Ministerio de Economía y Competitividad 

2013-2016. Investigadora Principal. Gemma Lluch 

«Maneras de leer. Diversidad y transformaciones de la lectura en el 

siglo XXI». Projecte d’investigació de la Fundació Telefònica. IP 

Francisco Cruces (UNED). 

«Assessorament Tècnic sobre Plans de Foment de la Lectura i el 

Llibre». Expedient OTR2015-15038ASESO. FULL. Fundació del 
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Llibre i la Lectura. PACTUM. OTRI Universitat de València, 2015 

[Contracte investigació]. Investigadora Principal. Gemma Lluch 

«Desarrollo de dispositivos inteligentes de enseñanza y evaluación de 

contenidos curriculares y competencias básicas». Projecte 

PROMETEO/2013/081. IP. Eduardo Vidal-Abarca Gámez. 

RESOLUCIÓ de 29 maig de 2013-2016 del director general 

d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència, ajudes per a grups 

d’investigació d’excel·lència.  

«Las censuras en la LIJ del siglo XX en el ámbito hispanoamericano». 

Referència FFII 2013-40726-P. IP. Pedro Cerrillo. Projecte I+D de 

la convocatòria d’Excel·lència del Ministerio de Ciencia e 

Innovación. 2014-2016 [Col·laboradora].  

«Desenvolupament d’un tutor intel·ligent per a ensenyar competències 

lectores: un prototipus de llibre de text electrònic intel·ligent per a 

matèries curriculars». Referència EDU2011-27091. IP: Eduardo 

Vidal-Abarca. Ministerio de Ciencia e Innovación. Subprograma de 

proyectos de investigación Fundamental no orientada. 

Convocatòria 2012-2015. 

«Lectoescritura y desarrollo en la sociedad de la información». 

Unesco i Cerlalc IP. Jesús Martín Barbero. Referència: 011858- 

2007-2010. Període: 2007-2010. [Contracte investigació]. 

«Llibre i lectura infantil i juvenil en el context valencià: 1930 – 

1983». Referencia: GV06/001. Conselleria d’Empresa, Universitats 

i Ciència. Període: 2006-2007. Investigador principal: Gemma 

Lluch. 

Publicacions i altres activitats 

http://www.gemmalluch.com/activitat/  

 

http://www.gemmalluch.com/activitat/
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Antoni López i Quiles 

 
 

Titulacions: Llicenciat en Estudis Eclesiàstics 6-setembre-1996.  Tesi 

doctoral: 11 de juliol del 2012. Qualificació: Excel·lent cum laude. 

Exercici professional 

Traductor en: Universitat de València; ed. SAÓ; ed. AFERS; IVEI. 

Professor Associat Universitat de València; Facultat de Filologia, 

Traducció i Comunicació de Llengua catalana; Narrativa Medieval; 

Història de la llengua; Comunicació oral. Llengua Catalana; 

Orientacions i recursos i tècniques per a la  filologia catalana; Llengua 

A2 (estilística de la llengua catalana). Expressió oral i escrita per als 

mitjans de comunicació; Retòrica. 

Traduccions 

Traduït del francés: 

DD. AA. La Vela Blanca. (La voile blanche) Ed. SAÓ ( 1990) 

Olivier Clément, Tres pregàries (Trois prières) Ed. SAÓ ( 1996) 

Traduït de l’italià 

Giampiero Nigro, “Els operadors econòmics italians als Països 

Catalans entre els segles XIV i XV. El cas de Tuccio di Gennaio”, 

en València, un mercat medieval (1985), pàgs. 47-60 

Giovanni Levi, “El mercat de la terra; Anglaterra, Amèrica, Índia i un 

poble del Piamont en el segle XVII.” Ibidem, pàgs. 226-257. 

Llibres publicats   

Llibre de Comptes del Consell de Catarroja. Estudi preliminar, 

transcripció i notes. 

Psalteri. Roís de Corella. Introducció, transcripció i notes. ( 1985)  

La Bíblia. Bíblia Valenciana Interconfessional. (1995). Responsable 

dels criteris d’adaptació i de la correcció. 

Llibre de les Assistències i Funcions, de Joan Baptista de Valda 

Estudi introductori i edició del text. Ajuntament de València (1998) 

Francesc. M. Miret. L’últim poeta romàntic. Institució Alfons el Vell 

(Gandia, 2001) 
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Trama i ordit. Sobre l’aportació de fe  a la literatura valenciana 

contemporània. Ed. Denes (2007) 

Literatura i espiritualitat. La resposta de Corella davant Déu i 

l’home.Institució Alfons el Magnànim (2008). 

Sembrant la vida. Poesia i compromís. Gonçal Vinyes i Massip. Ed. 

Denes –Col·lecció “Rent”– (2009) 

La Casa de la Paraula. Església, Bíblia, litúrgia i llengua Ed. Edicep 

(2011) 

El «càntich novell» de Corella. Tècniques d’apropiació del Psalteri 

Institució Alfons el Magnànim (2013). 

Ensenyar, commoure i adelitar. Notes de propedèutica per a rellegir 

Corella (Catarroja, 2014). En col·laboració amb Abel Puig. 

Versos a plena plana. Poesia i transmissió doctrinal en la València 

del Barroc a la Il·lustració.  Institució Alfons el Magnànim (2017). 

Articles 

«La reforma de la oratoria sagrada en el barroco valenciano: 

exornación y música», en Escribir y persistir. Estudios sobre la 

literatura en catalán de la Edad Media a la Renaixença. Argus-a 

(Los Àngeles, USA, 2012), Vol. II, pàgs. 93-104 

 «Conversos, Inquisició i pregària del Salteri. Estudi del Sal 54 segons 

Corella». Anales Valentinos, 76. Facultat de Teologia sant Vicent 

Ferrer (València, 2012), pàgs. 319-341. 

 «La sacralització del territori en l’oratòria del barroc valencià», en 

Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i 

moderna (València, 2013), pàgs. 173-190: 

 «Seràs recordant». Lectura corellana del Sl 73, en eHumanista/ 

IVITRA, 4 (Los Àngeles, 2013), pàgs. 408-430. 

«“L’Antich alt estil”. Escorihuela i la dignificació lingüística en el 

segle XVIII», en Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana 

de filologia, 3 (València, 2013), pàgs. 101-127. 

«Fonaments de l’exègesi bíblica en la predicació del Barroc valencià». 

eHumanista/IVITRA, 3 (Los Àngeles, Califòrnia, 2013. Pàgs. 104-

121.  

«Una trona sense tron. Predicació i interferència política en el barroc 

valencià», en Caplletra, Revista Internacional de Filologia 

(Barcelona / València, 2014), pàgs.173-191. 

«Lo temps de la tribulació». Una lectura del Sl 9 segons Corella, en 

Aula de lletres valencianes, 4 (València, 2014), pàgs. 115-187.  
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Gonçal López-Pampló Rius 

 

 

Categoria professional: professor associat  

Data d’incorporació: 23 de novembre de 2007 

Dedicació professional principal: editor (director literari del Grup 

Bromera) 

Formació acadèmica 

 Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València 

(2005) 

 Llicenciat en Filologia Anglesa per la Universidad Nacional de 

Educación a Distancia (2012) 

 Màster en Educació i TIC per la Universitat Oberta de Catalunya 

(2009) 

 Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València (2016) 

 

Línies de recerca principals: teoria de la literatura, assaig, literatura 

catalana contemporània. 

Publicacions principals 

Articles  

 «El camp literari en l’era digital: el cas de l’assaig», Revista de 

Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca XV, 2010, pp. 

43-52  

 «El bloc El Llibreter: l’assaig des de la ironia», Quaderns de 

Filologia. Estudis literaris, XVI, 2011, pp. 83-99.  

 «La funció del pròleg en l’assaig: sis mostres de la literatura 

catalana del segle XX», Revista de Filologia Romànica, 29, 1, 

2012, pp. 111-129.  

 «Estudi de Memòria personal d’Antoni Tàpies des de la 

perspectiva de l’assaig literari», Zeitschrift für Katalanistik, 26, 

2013, pp. 113-129  

 «Per a un estudi de la ironia en Gaziel: una visió literària», Rivista 

Italiana di Studi Catalani, 6, 2016, pp. 135-150 
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Llibres i capítols de llibres 

 D’Ors a Fuster. Per una història de l’assaig en la literatura 

contemporània, València: Publicacions de la Universitat de Valèn-

cia, 2017. Pròleg de Carme Gregori 

 «Josep Pla, patró dels blogs?», dins J. Borja et al. (ed.), Diaris i 

dietaris. València: Denes (2007), pp. 467-477 

 «Ficcions d’Empar Moliner», dins F. Carbó, C. Gregori, G. López-

Pampló, R. X. Rosselló i V. Simbor, La literatura davant el mirall. 

Ironia i metaliteratura en l’època contemporània, Barcelona, 

Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2011, pp. 85-128 

 «Autoficción y metaficción irónicas en la Red», dins S. Montesa 

(ed.), Literatura e Internet. Nuevos textos, nuevos lectores, Màlaga, 

Universidad de Málaga, 2011, pp. 343-353 

 «Autoficció irònica en els articles d’Empar Moliner», dins J. 

Espinós, D. Escandell, I. Marcillas i M. J. Francés (eds.), 

Autobiografies, memòries, autoficcions, Catarroja, Afers, 2011, pp. 

349-357 

 «La conferència “Llorente i els infants” de Carles Salvador (1948). 

Estudi i transcripció», dins R. Roca (ed.), Teodor Llorente, cent 

anys després, Alacant, Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana, 2012, pp. 153-207 
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Maria Josep Marín Jordà 

 

És professora Titular d’Universitat del departament de Filologia 

Catalana de la Universitat de València des de l’any 2010. Doctora en 

Filologia Catalana per la UV (2003) i Premi Extraordinari de Doctorat 

(2005), ha estat també professora del departament de Filologia 

Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura de la 

Universitat d’Alacant (1998-2001) i del departament de Lingüística 

Aplicada de la Universitat Politècnica de València (2001-2010). 

La seua recerca s’han centrat en l’anàlisi del discurs polític i de la 

llengua oral des d’un punt de vista que parteix de l’ús i busca 

comprendre la relació entre els diferents nivells lingüístics. Ha 

aprofundit en l’estudi de la connexió, els marcadors discursius, els 

noms encapsuladors, la cortesia lingüística i l’argumentació en 

gèneres com el debat electoral, el debat parlamentari, l’entrevista 

política i la conversa espontània. És membre del Grup d’Estudis de 

Pragmàtica i Anàlisi del Discurs (GrePAD) i ha participat en diversos 

projectes d’investigació finançats  pel Ministerio de Economía y 

Competitividad. En l’actualitat, forma part del projecte Gramática, 

pragmática e interacción multimodal (GRAMPINT) (FFI2014-56258-

P). Té reconeguts dos sexennis d’investigació.  

Com a docent, ha impartit assignatures diverses en diferents àrees 

de coneixement: Lingüística general (en la UA), Llengua espanyola 

(en la UPV) i Filologia catalana (en la UPV i la UV). Com a 

professora del departament de Filologia catalana, imparteix docència 

en el Grau en Filologia Catalana i en el Grau en Traducció i Mediació 

Interlingüística, així com en el Màster en Assessorament Lingüístic i 

Cultura literària. Té reconeguts quatre quinquennis de docència.  

És membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC), de l’Asociación Española de Lingüística 

Cognitiva (AELCO/SCOLA) i de l’Asociación de Lingüística del 

Discurso (ALD). Des de 2012, forma part de l’Institut Interuniversitari 

http://www.ub.edu/grepad/
http://www.ub.edu/grepad/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://web.ua.es/iifv/pres.html


Maria Josep Marín Jordà 63  

de Filologia Valenciana (IIFV) i ha estat directora de Caplletra. 

Revista Internacional de Filologia de 2012 a 2016.  

Entre les seues publicacions, trobem 
Marín, Maria Josep (1998), “Una proposta gramatical per a la definició i la 

caractertizació dels connectors”, Llengua & Literatura 9, 207-234 

Marín, Maria Josep (2005), Marcadors discursius procedents de verbs de 

percepció. Argumentació implícita en el debat electoral, Anejo 59 de 

Quaderns de Filologia, Universitat de València.  

Marín, Maria Josep (2007), “Political (im)politeness. Discourse power and 

political power in electoral debates”, Catalan Review 21, 43-78. 

Cuenca, M. Josep & M. Josep Marín (2009), “Co-occurrence of discourse 

markers in Catalan and Spanish oral narrative”, Journal of Pragmatics  

41 (5), 899-914.  

Marín, Maria Josep, Bracho, Llum, Josep À. Mas & Anna Montesinos (eds) 

(2010), Discurs polític i identitats transnacionals, Anejo 72 de 

Quaderns de Filologia, Universitat de València.  

Marín M. Josep & M. Josep Cuenca (2012), “De l'atribució a la modalitat: 

construccions amb 'és que' en català oral”, Caplletra 52, 65-94.  

Salvador, Vicent & Maria Josep Marín (2013), “Preguntas y preguntas: La 

gestión de la interacción en la entrevista política”, Comunicação, 

Política e Económica. Dimensões Cognitivas e Discursivas, A. Soares da 

Silva et al. (eds.), Universidad de Braga, 329-347. 

Cuenca, M. Josep & M. Josep Marín (2015), “La representación discursiva 

del adversario en el debate electoral”, Oralia 18, 45-79. 

Marín, Maria Josep & Josep E. Ribera (2018), “Estructures encapsuladores 

amb valor metadiscursiu en el debat parlamentari: de l’estructuració 

a la modalitat”, Caplletra. Revista Internacional de Filologia 64, 

227-252.   

Marín, Maria Josep & Josep E. Ribera (coords.) (2018), “L’encapsulació 

lèxica: cohesió, coherència i metadiscurs”, Caplletra. Revista 

Internacional de Filologia 64, 105-252.   

 

http://web.ua.es/iifv/pres.html
http://www.revistacaplletra.com/
http://www.revistacaplletra.com/


Departament de Filologia Catalana, 40é aniversari: currículums 

 
64  

 

 

 

 

Joaquim Martí Mestre 

 

Data d’incorporació al Departament i posició actual: 1 d’abril de 

1989. Titular d’Universitat. 

Llicenciatura:  1988 Universitat de València.  

Doctorat: 17 de setembre de 1992. Universitat de València. 

Entrada a la Universitat de València: 1 d’abril de 1989. 

Línies de recerca i docència: Història de la llengua catalana. Edició 

de textos. 

Quinquennis: 5. Sexennis: 3.  

Càrrecs: Secretari de l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana. 

Publicacions  

Llibres  

El Libre de Antiquitats de la Seu de València. Estudi i edició, 

València/Barcelona, IUFV/PAM, 1994. 

Literatura de canya i cordell al País Valencià, València, Denes, 1997. 

Diccionari històric del valencià col·loquial (segles XVII, XVIII i XIX), 

València, PUV, 2006. 

Els col·loquis valencians atribuïts a Carles Leon, València, Denes, 

2008. 

Josep Bernat i Baldoví. La tradició popular i burlesca, Barcelona, 

Afers, 2009. 

Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI), València, PUV, 2017 

Articles 

 “Contacte lingüístic entre el català i el castellà a la València dels 

segles XVIII i XIX”, Caplletra, 20 (1996), pp. 207-236. 

“L’ortografia del segle XVIII al País Valencià. Entre la tradició i la 

innovació”, Llengua & Literatura, 9 (1998), pp. 101-151. 
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“Aportacions de les edicions de textos al coneixement de la llengua 

catalana dels segles XVI, XVII i XVIII”, Catalan Review, XIII, 1-2 

(1999), pp. 117-134. 

“La llengua catalana en terres valencianes al segle XVIII. Resistència, 

estudi i conreu”, Zeitschrift für Katalanistik, 23 (2010), pp. 201-

227. 

 “El lèxic en les Corts valencianes de l’Edat moderna”, Estudis 

Romànics, 36 (2014), pp. 87-130. 

Capítols de llibres 

“Una contribució a la lexicografia del segle XVIII: Marc Antoni 

d’Orellana”, en Estudis de llengua i literatura catalanes. XXVIII, 

Barcelona, PAM, 1998, pp. 111-145. 

“Els col·loquis valencians”, en Esciptors valencians de l’Edat 

Moderna, València, Generalitat Valenciana, 2004, pp. 193-211. 

 “Una valoració sobre la llengua catalana dels segles XVI, XVII i 

XVIII”, en Les lletres hispàniques als segles XVI, XVII i XVIII, 

Castelló, Universitat Jaume I, 2005, pp. 93-125. 

“Processos fonètics catalans en el DECat de Joan Coromines. I. 

Metodologia, vocalisme i variació”, en Studia in Honorem Joan 

Coromines, Lleida, Pagès, 2007, pp. 389-420. 
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Adrià Martí-Badia 

 

Data d’incorporació al Departament i posició actual:  

Professor associat al Departament de Filologia Catalana des de l’1 

de febrer de 2016.  

Llicenciatura / Doctorat: any i institució 

- Llicenciat en Filologia Catalana per la Universitat de València 

(2012). 

- Màster Universitari en Professor/a en Educació Secundària. 

Especialitat en llengua i literatura catalanes per la Universitat de 

València (2014). 

- Màster Universitari en Assessorament Lingüístic i Cultura 

Literària: Aplicacions al Context Valencià per la Universitat de 

València (2015). 

- Actualment cursa el Doctorat en Llengües, literatures, cultures i les 

seues aplicacions a la Universitat de València. 

Entrada a la universitat/universitats; altres institucions de recerca 

Accedeix al Departament de Filologia Catalana de la Universitat de 

València l’1 de febrer de 2016 com a professor associat. 

L’Institut d’Estudis Catalans li va concedir una borsa d’estudi de 

sis mesos l’any 2016 per la realització del projecte “La llengua 

catalana al País Valencià entre 1808 i 1906”. 

Línies de recerca i docència / Projectes de recerca i docència / 

Publicacions /  

Està interessat en la recerca de la història social de la llengua 

catalana, i més concretament en la història social de la llengua 

catalana al País Valencià de l’època contemporània. 

Ha publicat articles en revistes científiques especialitzades com  

eHumanista / IVITRA, Scripta. Revista internacional de literatura i 

cultura medieval i moderna, Studia Iberica et Americana i 

RiCOGNIZIONI. Rivista di lingue, letterature e culture moderne; així 

com capítols de llibre editats per la Universitat de València, la 
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Universitat Politècnica de València, la Universitat de Vic, l’editorial 

Germania, l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes i l’Institut d’Estudis Catalans. 

Congressos  

Ha participat en congressos científics a les universitats següents: 

Universitat d’Alacant, Universitat de València, Universitat Politècnica 

de València, Universitat de Vic, Universitat de Girona, Università 

degli studi di Torino i Otto-Friedrich-Universität Bamberg. 

Membres d’associacions 

És membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC), de la Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM) 

de la Universitat de València i d’Escola Valenciana — Federació 

d’Associacions per la Llengua. 

Càrrecs 

És secretari de la Unitat per a l’Educació Multilingüe (UEM) de la 

Universitat de València. 
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Eulàlia Miralles Jori 

(Barcelona, 1971) 

 

Llicenciada en Filologia Catalana (1994) i doctora en Filologia 

Catalana (2001) per la Universitat de Barcelona, és professora titular 

del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de València 

(2012), on s'incorporà com a professora contractada doctora (2011), i 

secretària del Departament (2015). Abans havia estat investigadora i/o 

professora a la Universitat de Barcelona, Universitat de Girona, 

Universitat de Córdoba, Universitat Autònoma de Barcelona i 

Universitat Oberta de Catalunya. Ha fet estades a l'Istituto Storico 

Italiano per il Medio Evo (Roma), les universitats de Nottingham, 

Roma-Tre i Ca'Foscari de Venècia, i el Centre de Recherches 

Historiques. École des Hautes Études en Sciencies Sociales (París). 

Des de 2017 dirigeix Caplletra. Revista Internacional de Filologia, i 

és o ha estat membre del comitè de redacció de les revistes Cultura, 

Manuscrits, Scripta i Revista Valenciana de Filologia. És membre de 

l'Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, de l'Aula Carles 

Riba de la Universitat de Barcelona-Institut d'Estudis Catalans (i la 

seva secretària), de l'ISIC-IVITRA de la Universitat d'Alacant, del 

Center for Catalan Studies de la University of California Santa 

Barbara, i col·laboradora del grup de recerca Manuscrits de la 

Universitat Autònoma de Barcelona i de l'Institut de Llengua i Cultura 

Catalanes de la Universitat de Girona.  

La seva tasca investigadora s’ha centrat en la literatura catalana de 

l’edat moderna, amb preferència per la prosa de no-ficció 

(historiografia, epistolografia i memorialística, literatura política) i la 

poesia barroca, i en la recuperació del patrimoni cultural (manuscrits 

renaixentistes i impremta nordcatalana). Ha publicat edicions 

crítiques, assaigs i reculls d’estudis sobre literatura i cultura de l'edat 

moderna, i cap a un centenar de treballs sobre la mateixa temàtica 

(capítols de llibres i articles en revistes com Afers; Clio. Histoire, 

Femmes, Sociétés; Pedralbes; Rassegna Iberistica; Dieciocho. 

Hispanic Enlightenment; Renaessanceforum; Llengua&Literatura; 
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eHumanista; Dialogoi; Zeitschrift fur Katalanistik, etc.). Ha participat 

en una seixantena de congressos de caràcter nacional i internacional. 

Ha participat com a membre, coordinadora o IP en més d’una trentena 

de projectes competitius d’abast europeu (Xarxes Transpirinenques), 

estatals, autonòmics, de centres d’investigació i universitaris; 

actualment dirigeix una xarxa d'innovació docent sobre literatura 

catalana antiga a la Universitat de València, coordina el programa de 

recerca Corpus Textual de la Catalunya del Nord de l'Institut 

d'Estudis Catalans i és membre del projecte Teatro y obra poética 

completa (II) de Francesc Fontanella. Edición crítica finançat pel 

MINECO. Té reconeguts dos quinquennis de docència i dos sexennis 

de recerca. 

 



Departament de Filologia Catalana, 40é aniversari: currículums 

 
70  

 

 

 

Manuel Pérez Saldanya 

 

Data d’incorporació al Departament: 01-11-1985 

Posició actual: Catedràtic d’Universitat. 

Llicenciatura: 1985, Universitat de València 

Doctorat: 1987, Universitat de València. 

Pertinença  altres institucions acadèmiques 

Membre de l’IIFV (des de gener de 1995), membre de l’IEC ( des 

de juny de 1997), membre de l’AVL (des de novembre de 2006 fins a 

juliol de 2016), acadèmic corresponent de la RAE (des de 2016). 

Tesis dirigides: 4 

Línies de recerca i docència 

Morfologia i sintaxis des d’una perspectiva sincrònica i diacrònica 

Projectes de recerca 

Gramàtica del català antic i Gramàtica del català modern 

Publicacions més rellevants 

Els sistemes modals d’indicatiu i de subjuntiu (PAM: Barcelona,  

1988). 

Diccionari de lingüística, amb la col·laboració de Rosanna Mestre & 

Ofèlia Sanmartín (València: Colomar Editors, 1998). 

Del llatí al català. Morfosintaxi verbal històrica (València: 

Publicacions de la Universitat de València, 1998). 

«El modo en las subordinadas relativas y adverbiales», Ignacio 

Bosque & Violeta Demonte (eds.), Nueva gramática descriptiva de 

la lengua espanyola (Madrid: Espasa, 1999, p. 3253-3322). 

Gramàtica del català contemporani, coeditor junt amb Joan Solà, 

Maria Rosa Lloret i Joan Mascaró (Barcelona: Empúries, 2002). 

Morfologia catalana, en col·laboració amb Manuel Sifre i Júlia 

Todolí (Barcelona: UOC, 2004) 

«Oraciones causales», Concepción Company Company (dir.), Sintaxis 

histórica de la lengua española. Tercera parte: Adverbios, 
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preposiciones y conjunciones. Relaciones interoracionales (FCE 

/UNAM: México, 2014, p. 3447-3609). 

Quinquennis de docència: 6. Sexennis d’investigació: 5. 

Estades per invitació en 

The University of New Mexico, Universidad de Oriente (Santiago 

de Cuba), University of Illinois at Urbana-Champaign, University of 

Wisconsin (Madison), Universitat Nacional Autónoma de México. 

Càrrecs 

Secretari de la Facultat de Filologia de la UV (des de març de 1989 

fins a agost de 1992), director del Departament de Filologia Catalana 

de la UV (des d’agost de 1992 fins a juny de 1998), director de la Seu 

la Universitat de València de l’IIFV (des de setembre de 2001 fins a 

novembre de 2003), director de l’IIFV (des de novembre de 2003 fins 

a gener de 2004), director de l’Oficina de Gramàtica de la Secció 

Filològica de l’IEC (des de juny de 2003). 
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Joan Rafael Ramos Alfajarín 
 

 

 

 

 

 

 

Llicenciat en Filologia Hispànica (Secció Filologia Valenciana), 

1988. 

Doctorat: Els verbs ésser, estar i haver(-hi) en català antic, 1999, 

Universitat de València.  

Data d’incorporació al Departament: 01/04/1989. 

Categoria actual: Catedràtic d’Universitat. 

Línies de recerca: lingüística sincrònica i diacrònica; variació 

lingüística; canvi semàntic. 

Docència: Sintaxi catalana, Llengua catalana, Assessorament lin-

güístic. 

Projectes de recerca: Continuació de la Gramàtica del Català 

Modern (1601-1833) (MINECO, FFI2015-69694-P) 

Publicacions: http://orcid.org/0000-0001-6900-0680 

“Les relacions espacials: les localitzacions metafòriques”, Catalan 

Review. International Journal of Catalan Culture, 21, 2007 [2008], 

pp. 301-320.  

 “Sinonímia i canvi lingüístic: romandre, restar i quedar”, 

eHumanista/IVITRA, 2, 2012, pp. 21-40. 

“Norma y variación lingüística: coincidencias y divergencias entre el 

español y el catalán”, Normas. Revista de estudios lingüísticos 

hispánicos, 3, 2013, pp. 127-159. 

“Distribució sintàctica de parer, aparer i apparer en català antic 

(segles XIII-XVII)”, eHUmanista/IVITRA, 4, 2013. 

“Les oracions de relatiu i la represa pronominal amb en”, Caplletra. 

Revista Internacional de Filologia, 56, 2014, pp. 67-98. 

“The Polysemy of the verbs «pegar», «apegar» and «empegar» in 

Catalan: A synchronic manifestation of semantic change”, Catalan 

Journal of Linguistics, 14, 2015, pp. 137-157. 

http://orcid.org/0000-0001-6900-0680
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"El cambio semántico del verbo pegar en catalán (siglos XIII-XXI)”, 

Zeitschrift für Romanische Philologie, 132(3), 2016, pp. 669-692. 

Quinquennis: 5. Sexennis: 4. Tesis dirigides: 1 

Congressos 

«Geosinonímia o preferència lèxica: entre la història i la consolidació 

d'un estàndard», X Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes 

d'Història de la Llengua. La complexitat de les llengües, Girona, 27-

29 de juny de 2016. (comunicació) 

«Cap a un model lingüístic policèntric i polimòrfic en català: aspectes 

sintàctics», 25, Katalanistentag / 25è Col·loqui Germanocatalà, 

Bamberg (Alemanya), 21-24 de setembre de 2016. (comunicació) 

Càrrecs 

Director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 

Vicepresident de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. 
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Josep E. Ribera i Condomina 

 

Professor Ajudant Doctor del Departament de Filologia Catalana, 

coordinador del Grau en Filologia Catalana i president de la Comissió 

Acadèmica de Títol (CAT) des de l’any 2015.  

Doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València (2008) i 

Premi Pompeu Fabra de Gramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans 

(2009), ha estat vinculat al Departament com a professor associat des 

de l’any 2004. És Llicenciat en Filologia Catalana (1988) i en 

Filologia Anglesa (2001). 

Recerca 

La seua recerca, centrada en la cohesió referencial, se situa en el 

marc de la sintaxi, l’anàlisi del discurs, la lingüística cognitiva i la 

lingüística contrastiva aplicada a l’ensenyament de llengües i a la 

traducció. En lingüística sincrònica, s’ha ocupat de la dixi textual, la 

cohesió lèxica i els noms encapsuladors, en gèneres com la narrativa 

de ficció o el debat parlamentari. Des de la perspectiva diacrònica, ha 

aprofundit en l’anàlisi de les funcions sintàctiques dels pronoms 

clítics en català antic, dins del projecte d’elaboració d’una Gramàtica 

del català antic. 

Associacions 

És membre del Grup d’Estudis de Pragmàtica i Anàlisi del Discurs 

(GrePAD) i col·laborador del Grup d’Estudis de la Variació. Ha 

participat en diversos projectes d’investigació finançats  pel 

Ministerio de Economía y Competitividad. En l’actualitat, forma part 

del projecte Gramática, pragmática e interacción multimodal 

(GRAMPINT) (FFI2014-56258-P). 

És membre de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura 

Catalanes (AILLC), de l’Asssociació Espanyola de Lingüística 

Cognitiva (AELCO/SCOLA), de l’Associació Espanyola de 

Lingüística de Corpus (AELINCO), de Societas Linguistica Europaea 

(SLE) i d’International Pragmatics (IPra). 

http://www.ub.edu/grepad/
http://www.ub.edu/grepad/
http://www.ub.edu/GEV/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
http://www.ub.edu/grepad/projects/gramatica-pragmatica-e-interaccion-multimodal-grampint/
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Imparteix docència en el Grau en Filologia Catalana i en el Grau en 

Traducció i Mediació Interlingüística, així com en el Màster en 

Assessorament Lingüístic i Cultura literària. Té reconeguts nou 

triennis i un quinquenni de docència. 

Entre les seues publicacions, cal destacar 

Ribera, Josep E. (2016), “Encapsulació i estructura informativa en el 

debat parlamentari. Una anàlisi contrastiva (català-espanyol-

anglès)”. Studia Romanica Posnaniensia, 43 (2), 29-50. 

Ribera, Josep E (2014), “Les expressions demostratives no 

situacionals i l'estat cognitiu dels seus referents”. Caplletra. 

Revista Internacional de Filologia. 57, 61-93. 

Cuenca, M. Josep & Josep E. Ribera (2014), “Demostrativos 

situacionales y no situacionales en narraciones de ficción: análisis 

contrastivo inglés-español”. Anuario de letras. Lingüística y 

Filología, 1 (2), 39-84  

Ribera, Josep E. & M. Josep Cuenca (2013), ”Use and translation of 

demonstratives in fiction: A contrastive approach (English-

Catalan)”. Catalan Review, 27, 27-49. 

Ribera, Josep E. (2012), La cohesió lèxica en seqüències narratives. 

Alacant / Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat. (Col·lecció 

Sanchis Guarner, 77). 

Ribera, Josep E. (2009), “Trets d'oralitat en narracions escrites 

d'aprenents”. Caplletra. Revista Internacional de Filologia, 47, 75-

101 

Ribera, Josep E. (2007), “Text deixis in narrative sequences”. 

International Journal of English Studies. 7-1, 149-168. 

Marín, Maria Josep & Josep E. Ribera (en premsa), “Estructures 

encapsuladores amb valor metadiscursiu en el debat parlamentari: 

de l’estructuració a la modalitat”, Caplletra. Revista Internacional 

de Filologia, 64 (Primavera 2018). 

Ribera, Josep E. (en premsa), “Aquells que hic parteixen e en van en 

altres parts no moren d'aquest mal”. La decadència del clític 

adverbial hic durant els segles XV i XVI, dins R. Roca & M. Pérez 

Saldanya (eds.), Del manuscrit a la paraula digital. Estudis de 

llengua i literatura catalanes: John Benjamins Publishing Company 

(2017). 
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Rafael Roca 

 

(Alaquàs, 1971) és doctor en Filologia Catalana per la Universitat 

de València, on s’incorporà com a professor associat en 1997 i 

professor contractat doctor en 2010; i on, des de 2011, és professor 

titular (amb dos quinquennis i un tram de recerca reconeguts). 

Actualment, és també Secretari de la Facultat de Filologia, Traducció i 

Comunicació, Coordinador de Programes d’Intercanvi per al Grau en 

Filologia Catalana i Coordinador de l’itinerari de «Llengua, Literatura 

i Comunicació» del Servei d’Extensió Universitària (Nau Gran). Així 

mateix, forma part de l’Institut Interuniversitari de Filologia 

Valenciana (IIFV), de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona (RABLB), de l’Institut Superior d’Investigacions 

Científiques-IVITRA, de la Societat Verdaguer d’Estudis Literaris, de 

la Societat Catalana de Llengua i Literatura, de l’Associació 

Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC), del Grup 

d’Estudi sobre la Literatura Catalana del Vuit-cents (GELIV) de la 

Universitat de Barcelona, del Grup de Llengua, Literatura i Cultura 

Valenciana del Segle d’Or a la Renaixença (LLiCValSOR) de la 

Universitat de València, i de l’Institut d’Estudis Comarcals de l’Horta 

Sud (en fou president entre els anys 2006 i 2011). 

Historiador de la literatura, ha centrat l’interés de les seues 

investigacions en l’estudi dels escriptors i les institucions culturals del 

segle XIX, amb una especial atenció envers els protagonistes del 

moviment de la Renaixença. En aquest sentit, cal destacar els seus 

treballs sobre les relacions catalano-valencianes, els Jocs Florals de 

València (1859-1902), l’excursionisme intel·lectual (1880-1911) i els 

escriptors Jacint Verdaguer, Constantí Llombart, Rafael Ferrer i Bigné 

i, sobretot, Teodor Llorente, un autor que ha investigat a fons i del 

qual ha editat l’obra valenciana completa. En 2006 i 2008 va rebre, 

respectivament, el «XXIII Premi Ferran Soldevila de Biografies i 

Investigacions Històriques», de la Fundació Congrés de Cultura 

Catalana, i el «IX Premi de la Crítica», de l’Institut Interuniversitari de 

Filologia Valenciana (IIFV), tots dos per l’estudi titulat Teodor 
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Llorente, líder de la Renaixença valenciana; en 2010, el «XII Premi 

d’assaig de la Mancomunitat de la Ribera Alta» pel volum El 

valencianisme de la Renaixença; i en 2018, el “II Premi d’Assaig i 

Investigació Francesc Martínez i Martínez” per un estudi sobre un 

epistolari inèdit (1865-1910) de Teodor Llorente. 

Ha realitzat estades docents a diferents institucions acadèmiques 

d’àmbit internacional, com ara la Università degli Studi di Napoli 

«Federico II», la Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», la 

Tallinna Ülikool, la Università per Stranieri di Siena, la Westfälische 

Wilhelms-Universität Münster, i la Techniká Univerzita v Liberci. És 

el secretari de redacció de dues publicacions filològiques especialit-

zades: Scripta. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval 

i Moderna i Revista Valenciana de Filologia; i col·labora en diferents 

mitjans de comunicació, entre els quals el diari Levante-EMV i la 

revista Saó. 
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Ramon X. Rosselló Ivars 

(Benissa, 1969) 

És professor del Departament de Filologia Catalana, des de 1993, i 

membre de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. És 

doctor, per la Universitat de València, des de 1996 i professor titular 

d’universitat des de 2000. Ha estat director de l’Aula de Teatre, 

vicedegà de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, 

secretari i director del Departament de Filologia Catalana.  

La seua tasca docent i investigadora s'ha centrat en l’estudi del 

teatre, fonamentalment en el teatre dels segles XIX i XX. Ha publicat, 

a més de diferents articles i capítols de llibre, els volums Anàlisi de 

l'obra dramàtica de Manuel de Pedrolo (1997), Anàlisi de l'obra 

teatral (teoria i pràctica) (1999/ reeditat el 2011) i Teatre català del 

segle XX (2011). Ha estat editor d'Aproximació al teatre valencià 

actual (1968-1998) (2000), de 25 anys pràcticament inventats. 

Bambalina Teatre Practicable (2006) i del dossier Noves veus a 

escena: el teatre valencià entre dos segles (revista L’Aiguadolç, 

2016), així com també coeditor de diversos monogràfics: El teatre 

català de la postguerra ençà (1994), Escalante i el teatre del segle 

XIX (1997), Les literatures catalana i francesa: postguerra i 

engagement (2000), Usos de la ironia en la literatura catalana 

contemporània (2006), La recepció del teatre contemporani (2010) i 

La ironia en les literatures occidentals des de l’inici de segle fins a 

1939 (2016). 

És membre del Grup d’Investigació de Literatura Catalana 

Contemporània de la Universitat de València i del projecte 

d’investigació sobre els usos de la ironia en la literatura 

contemporània (www.uv.es/ironialitcat), que aquest grup ha portat a 

terme en els darrers anys. Actualment, aquest grup ha iniciat un nou 

projecte d’investigació, centrat en les relacions hipertextuals en la 

literatura catalana del segle XX. 

http://www.uv.es/ironialitcat
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Josep-Enric Rubio Albarracín 

 

Professor Titular d’Universitat des del 28/07/1998 

Llicenciat en Filologia Hispànica, secció Literatura Espanyola (1990) 

i secció Filologia Valenciana (1993), per la Universitat de València. 

Doctor en Filologia per la Universitat de València (1996), amb Premi 

Extraordinari de Doctorat. 

Línies de recerca: Ramon Llull, literatura medieval i pensament, 

edició de textos. 

Membre del projecte de recerca “La cultura literaria medieval y 

moderna en la tradición manuscrita e impresa“ finançat pel Ministeri 

Espanyol, des de l'any 1998. En la quarta i cinquena edicions del 

projecte ha assumit el rol d'investigador principal. 

Docència en assignatures d'història de la literatura catalana medieval 

en el Grau de Filologia Catalana (Literatura catalana medieval i 

moderna i Literatura Catalana Medieval I) i d'edició de textos 

cientificotècnics i acadèmics en els màsters d'Assessorament 

Lingüístic i Cultura Literària (IIFV) i d'Investigació en Llengües i 

Literatura (Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació). Professor 

convidat al «Máster en literaturas hispánicas (catalana, gallega y 

vasca) en el contexto europeo» de la UNED. 

Publicacions més destacades 

 Les bases del pensament de Ramon Llull, Barcelona-València, 

IIFV/PAM (Col·lecció «Sanchis Guarner»), 1997; Edició crítica de 

Ramon Llull, Ars demonstrativa, Turnhout, Brepols, 2007 (Corpus 

Christianorum-Continuatio Mediaevalis 213); en coedició amb 

Alexander Fidora, Raimundus Lullus. An Introduction to his Life, 

Works and Thought, Turnhout, Brepols, 2008 (Corpus Christianorum-

Continuatio Mediaevalis 214);  Raymond Lulle. Le langage et la 

raison, París, Vrin, 2017. 

Quatre quinquennis de docència i tres sexennis d'investigació. 
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Estades d'investigació com a investigador convidat a la Universitat de 

Friburg (Alemanya) des de l'any 1998. Els anys 2003 i 2006 amb una 

beca de la « Fundació Alexander von Humboldt ». Professor convidat 

per la «Càtedra Pierre Abélard» de filosofia medieval de la Universitat 

de París l'any 2012. 

Magister de la «Maioricensis Schola Lullistica». Membre del Consell 

Editor del «Patronat Ramon Llull»,  de les «Raimundi Lulli Opera 

Latina» (Brepols) i de la revista «Studia Lulliana». 

Membre de la «Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie 

Médiévale». 
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Abelard Saragossà Alba 

 

Incorporació: 21-01-1991. Professor 15-04-1993.  

Llicenciatura: Universitat de València (1983-1986) i Universitat de 

Barcelona (1986-1988). 

Doctorat: 1991, Universitat de València. 

Línies de recerca i docència 

Definir d’una manera ordenada i sistemàtica els conceptes 

sintàctics (utilitat de la sintaxi en la teoria lingüística; objecte d’estudi; 

categoria i funció; nucli i modificador; classes de modificadors del 

nom i, en eixa operació, caracterització de l’adjectiu, de la preposició i 

del verb; oració; oració composta i classes d’oracions incloses; 

coordinació).  

Principi fonamental: definir els conceptes dient què aporten a la 

comunicació. Exigència: en una definició, no pot aparéixer cap 

concepte lingüístic no definit prèviament. En eixe marc, cal justificar 

les irregularitats en la sintaxi: per què existixen, per què no dificulten 

la comunicació i què aporten. 

La mateixa metodologia aplique a les altres parts de la lingüística, 

particularment la semàntica, la flexió i la fonètica. 

Amb els mitjans obtinguts, estudie problemes de la normativa 

lingüística, sempre buscant un model idenfiticador, assimilable i 

practicable per als parlants de cultura mitjana.  

Una exigència de les investigacions sobre la teoria i sobre la 

normativa és la possibilitat de simplificar les propostes per a divulgar-

les, de manera que hi haja una unió íntima entre la teoria i 

l’ensenyament (universitari i preuniversitari). 

Tesis dirigides: 2 

Publicacions. Llibres 

1) Problemes bàsics de la teoria sintàctica generativista (1957-1986) 

(1992).  
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2) Els predicatius i les categories sintàctiques (1994). 

3) Criteris de la normativa. L’ortografia contemporània. Uns quants 

problemes actuals (1997). 

4) Passat, present i futur de les Normes Ortogràfiques de Castelló 

(1932). Dades i reflexions per a una valencianització de la nostra 

societat (1998). 

5) El valencià del futur. Una contribució ideològica (2000). 

6) Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments (2003). 

7) Reivindicació del valencià. Una contribució (2007) 

8) El valencià de Bernat i Baldoví: del passat al futur. Ideologia i tast 

lèxic (2010). 

9) El valor comunicatiu de la construcció «de + adjectiu qualifi-

catiu». ¡De més verdes en maduren! (2011). 

10) El valencianisme lingüístic. València, Editorial Àrbena, (2018). 

11) amb CASANOVA, Emili, El valenciano: nombre, historia, situación 

sociolingüística y características básicas (2010). 

Publicacions en revistes d’investigació i en llibres: 119. 

Dos sexennis d’investigació. 

Congressos amb participació: 47. 

Càrrecs 

President de Taula de Filologia Valenciana (2009). 

Director de la revista Aula de Lletres Valencianes. Revista Valenciana 

de Filologia (2011-2015). 

Acadèmia Valenciana de la Llengua (2016) 
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Andreu Sentí 

 

Data d’incorporació al Departament i posició actual 

Setembre 2015. Professor ajudant doctor 

Llicenciatura: Filologia Catalana, amb premi extraordinari, Univer-

sitat d’Alacant, 2008. 

Doctorat: Doctorat amb premi extraordinari per la Universitat d’Ala-

cant, 2013. 

Línies de recerca i docència 

 Lingüística sincrònica i diacrònica. Lingüística cognitiva, gramà-

tica de construccions i de corpus 

 Semàntica i lexicologia 

 Fraseologia 

 Neologia 

 Llengua estàndard i llengua oral 

Projectes de recerca 

 Projecte “Elaboració d’un corpus oral dialectal del valencià 

col·loquial”. Investigador principal.  

 Projecte d’innovació docent “De l’anàlisi a la producció textual i 

de la producció a l’anàlisi textual”Grup de recerca Variació 

lingüística en català (VaLingCat) 

 Projecte d’innovació docent “TreFinCat: Anàlisi i mesures per a 

millorar el TFG de Filologia Catalana” 

Publicacions  

Sentí, Andreu (2019 in press.): “La (re)construcció de l’estàndard 

lèxic valencià: un estudi d’actituds”, Treballs de Sociolingüística 

catalana, 29. 

Sentí, Andreu (2017): Modalitat i evidencialitat en català antic. Un 

acostament cognitiu a les perífrasis verbals amb deure i amb 

haver. Barcelona: PAM / IIFV. 

Sentí, A. (2018): “Evidentiality and Epistemic Modality in Old 

Catalan. A diachronic cognitive approach to the semantics of 
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modal verbs”. In Ayoun, Dalila; Agnès, Celle; Lansari, Laure (ed.): 

Tense, Aspect, Modality and Evidentiality: Cross-linguistic 

perspectives. John Benjamins. 

Sentí, Andreu & Cornillie, Bert (in press): «The rise of the evidential 

readings of the Catalan periphrasis deure + infinitive» dins 

Garachana, Montserrat & Pusch, From composite predicates to 

verbal periphrases in Romance languages, John Benjamins. 

Sentí, Andreu (2015a): “Subjectification and attenuation in the 

conceptual schema of the Catalan modal verb deure with evidential 

meaning”, eHumanista/IVITRA 8. 

Sentí, Andreu (2015b): “Modal verbs, future and grammaticalization 

in Old Catalan. A Cognitive approach”, Catalan Journal of 

Linguistics, 14. 

Sentí, Andreu (2014): “Composició patrimonial i sintagmació / 

Vernacular Compounding and Syntagmatic Compounding” dins 

Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa & Domènech, Ona (ed.) Mots nous 

en català / New words in Catalan: Una panoràmica geolectal / A 

diatopic view, John Benjamins Publishing Company. 

Estades per invitació en altres universitats 

 Universitat de Birmingham (Anglaterra) 

 Universitat de Cambridge (Anglaterra) 

 Universitat de Gent (Bèlgica) 

 Universitat Catòlica de Lovaina (Bèlgica) 

 Universitat de Basilea (Suïssa) 

 Universitat Autònoma de Barcelona 

Congressos  

 “El corpus Parlars. Elaboración de un corpus oral y coloquial del 

catalán valenciano”, X International Conference on Corpus 

Linguistics. Universitat de Càceres. “Evidentiality and modality in 

Old Catalan. A diachronic cognitive approach to the semantics of 

modal verbs”. TAMe, novembre 2016. Universitat París Diderot. 

 Comunicació “Norma i actituds lingüístiques en la (re)construcció 

d’un estàndard per al País Valencià: el lèxic” Col·loqui 

Germanocatalà, novembre 2017, Universitat de Bamberg. 

 “Modality and evidentiality in Old Catalan. Subjectification of 

modal verb poder ‘can/may’” SLE. Nàpols, Itàlia, setembre 2017. 

Associacions: SLE. Societas Linguistica Europaea 
ÚELINCO. Associació espanyola de lingüística 
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Data d’incorporació al Departament i posició actual 

Curs 1978-1979. Catedràtic d’Universitat 

Llicenciatura i Doctorat 

Llicenciatura: 1975 (Universitat de Barcelona). Doctorat: 1981 (Uni-

versitat de València) 

Entrada a la Universitat 

Curs 1978-1979 

Altres institucions de recerca 

Institut de Filologia Valenciana (1983-1995) 

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (1995-actualitat) 

Membre corresponent de la Societat Verdaguer (2001-actualitat) 

Acadèmic corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona (2004-actualitat). 

Línies de recerca i docència 

Història de la literatura catalana contemporània 

Projectes de recerca 

Investigador principal de sis projectes d’investigació 

Publicacions 

110 publicacions entre llibres i articles científics. Entre els llibres hi 

ha: Els orígens de la Renaixença valenciana (1980), Carles Salvador i 

Gimeno: una obra decisisva (1983), Els fonaments de la literatura 

contemporània al País Valencià (1900-1939) (1988), La recuperació 

literària en la postguerra valenciana (1939-1972) (1993, en 

col·laboració amb F. Carbó), Literatura actual al País Valencià 

(1973-1992) (1993, en col·laboració amb F. Carbó), Llorenç Villa-

longa a la recerca de la novel·la inefable (1999), El realisme 

compromès en la narrativa catalana de postguerra (2005), Joan 

Fuster: el projecte de normalització del circuit literari (2012) i 

Llorenç Villalonga, ironista i jogaser (2013). 
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Quinquennis i sexennis 

Sis quinquennis de docència i sis sexennis d’investigació. 

Tesis doctorals dirigides: 5 

Congressos i jornades 

Vint participacions amb ponències, conferències i comunicacions. 

Membre d’associacions 

Membre de l’AILLC 

Càrrecs 

Vice-Degà de la Facultat de Filologia (1985-1986). 

Degà de la Facultat de Filologia (1986-1987). 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

Aquest volum commemoratiu del  40 aniversari del 

Departament de Filologia Catalana (1976-2016) 

de la Universitat de València 

s’acabà d’enllestir diumenge 10 de juny de l’any 2018 

Data de l’inici de les emissions de la televisió À punt, de la 

recuperada i actualitzada corporació dels mitjans públics de 

comunicació dels valencians
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