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Cicle de conferències sobre la Xarxa Vives 
En el marc dels 20 anys de la Xarxa Vives la presidència de la qual va ser exercida 
durant el primer semestre 2014 per la Universitat de Perpinyà i el seu president, Fabrice 
Lorente, proposa a la comunitat universitària perpinyanenca i el conjunt de la societat 
civil, un cicle de conferències sobre diversos aspectes de la recerca portada a terme en 
l’espai de la Xarxa. Aquestes conferències tractaran de llengua, d’evolució de l’espècie 
humana, de neurociència, d’adaptació de l’espècie animal i de dret de la família, un 
ventall que demostra la riquesa de la recerca en les universitats de la Xarxa i una 
voluntat d’atreure un públic ampli, tot això presentat per universitaris de nivell molt 
elevat, amb cura de transmetre el seu coneixement a la societat. 

La primera d'aquests conferències tindrà lloc avui a l'amfiteatre 5, i serà impartida per 
Joan Martí i Castell, catedràtic emèrit de Filologia Catalana i primer rector de la 
Universitat Rovira i Virgili, Tarragona; rector fundador i primer president de la Xarxa 
Vives d’Universitats, antic president de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis 
Catalans. 

Aquesta conferència tractarà de Llengua i poder: 

Allò que més obliga a relacionar els conceptes "llengua" i "poder" és que els idiomes no 
són solament codis per a la comunicació, sinó que també, i potser principalment, han 
esdevingut històricament els distintius per excel·lència d'una comunitat, un país, una 
nació. Per la qual cosa la diversitat de llengües desemboca en conflictes, que generen 
tensions proporcionals al rang de què gaudeixen. La minorització i la majorització 
lingüístiques són dues conseqüències principals de la força o la debilitat social que pot 
conferir un idioma, així com ho és la diglòssia. La dependència de la llengua amb el 
poder de la comunitat de què és pròpia és la causa que en la història d'un territori 
lingüístic mai no hi ha res de definitiu, ni positivament ni negativament: tot depèn de 
com es desenvolupen els esdeveniments i, doncs, de la importància i el prestigi del dit 
territori. 

 


