LES VARIETATS GEOGRÀFIQUES DEL
CATALÀ: USOS I PREJUDICIS
CONFERÈNCIA - XERRADA

a càrrec de

Maria Àngels Massip i Bonet

Un lloc a la paraula

Dimarts, 13 de maig del 2014, a les 19.15 h., a la Sala
d’Actes de la Biblioteca “Antonio Martín”, del Cèntric.
El Prat
Organitza: tintablava,
Associació d’Escriptors del Prat de Llobregat

Nascuda a Tortosa (1957), Maria Àngels
Massip i Bonet és professora titular del
Departament de Filologia Catalana de la
Universitat de Barcelona. Es va llicenciar en
Filologia Hispànica l’any 1986 i es va doctorar
en Filologia Catalana l’any 1994 per la
Universitat de Barcelona.
En l’àmbit de la investigació, s’ha dedicat a la Dialectologia catalana
(“Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal”, projecte aquest
que dirigeix) i a la lingüística històrica (participa en el projecte d’elaboració
d’una Gramàtica del Català antic). També forma part de l’equip de l’AIR
(Atlas Linguistique Roman).
Ensenya cursos de doctorat on desenvolupa unes propostes de bases
teòriques per a la lingüística en el marc de la ciència de la complexitat i
tenint presents les aportacions de les ciències cognitives. Ha impulsat la
creació de nombrosos grups de recerca transdisciplinars a la Universitat de
Barcelona. A més, des del punt de vista de la gestió acadèmica, ha estat
coordinadora didàctica i secretària tècnica dels cursos de Llengua Catalana
del Rectorat de la Universitat de Barcelona i membre de l’organització i
gestió del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de Barcelona, essent
actualment directora tècnica d’aquest servei des de l’any de la seva creació
(1989).
Ha publicat llibres i articles que tracten
de temes a l’entorn de la variació
lingüística, de la història de la llengua,
de la dialectologia i de la
sociolingüística. I també ha fet edicions
i estudis de textos antics catalans, a més
d’intervenir amb les seves ponències, a
congressos internacionals de Filologia
Romànica, com el de Suïssa (1992) o el
de Berlín (2013).

Destacaríem de les seves publicacions: Síntesi d’història de la Llengua
Catalana (coautor, Carles Duarte), editat per Ed. La Magrana l’any 1981;
Història de la Llengua Catalana. Síntesi, textos i exercicis (coautors, Lluís
Cabruja i Pere Casanelles), editat per Ed. Columna l’any 1987; Aproximació
descriptiva al parlar tortosí, editat per la Diputació de Tarragona l’any
1989; Llibre de Costums de Tortosa. Edició i estudi jurídic i lingüístic
(coautors, Jesús Massip i Carles Duarte), editat per la Fundació Noguera
l’any 1996; Dialectologia a través de la parla del Baix Llobregat (coautora,
Joana Llordella), editat per Edicions del Llobregat l’any 2011; Josep
Moran: de la història de la llengua a l’onomàstica, editat per Publicacions
de l’Abadia de Montserrat l’any 2013.

Maria Àngels Massip va ser l’autora del pròleg del llibre de joventut del Dr.
Jaume Codina i Vilà, “Viatge pel terrat”, que “tintablava” va publicar l’any
2012. Precisament les línies finals d’aquest pròleg diuen: “La cultura en
majúscules es fa amb la participació dels qui treballen en la cultura local,
comarcal i de grup.”
Avui, en el marc de la nostra associació, la Maria Àngels, una autoritat
nacional i europea en la temàtica de la nostra llengua, ens planteja en la seva
intervenció els usos i prejudicis que fem servir en les varietats geogràfiques
del català.
Es tractaran també els conceptes de llengua i dialecte, tant des de la
perspectiva lingüística com des de la popular. També veurem la variació
lingüística com a resultat o ús de la vitalitat de les llengües i com a
radiografia de la història, i, així mateix, els prejudicis, que d’una manera
psicològica però molt real, afecten a les relacions humanes i, per tant, en les
situacions i discursos lingüístics.
I ens farà veure, també, en quina mesura la llengua que es parla en les
diferents àrees té influència en la llengua escrita. Perquè la història de la
llengua es nodreix de textos literaris i no literaris, de diferents temes i
gèneres.

