Vicent Pitarch

Lloc i any de naixement

Vila-real, 1942
Nom complet
Vicent Pitarch i Almela
Nom de ploma
Vicent Pitarch

L’autor

Ressenya biogràfica

Nascut a Vila-real (Plana Baixa) el 5 de novembre de 1942, viu a Castelló de la Plana. En
la seua biografia s’entrellacen l’activisme polític (a les primeres eleccions democràtiques
va ser elegit tinent d’alcalde a l’ajuntament de Castelló) i el compromís per la causa
nacional de la catalanitat. En aquesta direcció va fundar i dirigir el programa radiofònic,
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a Ràdio Popular, Nosaltres els valencians (1969) i va impulsar la creació del parvulari El
Rotgle (1975), així com ha fet nombrosos cursets de català (Vila-real, Castelló de la
Plana, Onda i València). La seua dedicació a l’activisme civicocultural s’ha vehiculat a
través de diversos centenars de conferències que ha pronunciat arreu dels Països
Catalans i de la publicació d’un nombre més elevat encara d’articles.
Doctor en filologia catalana per la Universitat de Barcelona, la seua professió s’ha
distribuït entre l’ensenyament mitjà i la docència, com a professor associat, a la
Universitat Jaume I. Pertany, d’ençà de la seua fundació (1978), a l’Institut
Interuniversitari de Filologia Valenciana i també formava part del grup fundador (1981)
de l’actual Societat Catalana de Sociolingüística (antic Grup Català de Sociolingüística).
És membre numerari (1985) de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.
Entre els mòbils determinants de la seua activitat hi ha la docència, la divulgació i la
recerca de la cultura catalana, que ha vertebrat a través de tres línies bàsiques:
sociologia del llenguatge, història de la llengua i cultura contemporània. Autor dotat
d’una certa incontinència comunicativa, la seua escriptura bascula entre el periodisme
de divulgació i l’assaig, amb incursions en la producció científica, tot constituint una
opció inequívoca per la literatura d’idees, a una distància remarcable dels textos de
creació o fantasia.

L’obra

Obra publicada
didàctica del català
«Curs de llengua catalana» (1977)
«Penyagolosa. Llengua i cultura del País Valencià» (en col·laboració amb J.Palomero i V.
Pascual, 2 vols., 1981 i 1982)
història de la llengua
«Defensa de l’idioma» (1972)
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«Llengua i església durant el barroc valencià» (2001)
sociolingüística
«Reflexió crítica sobre la llei d’ús i ensenyament del valencià» (1984)
«Fets i ficcions. Llenguatge i desequilibris socials» (1988)
«Bases de política lingüística per al País Valencià dels 90» (en col·laboració amb Toni Mollà,
1992)
«Control lingüístic o caos» (1996)
cultura contemporània
«L’eix castellonenc de la cultura contemporània» (1995)
«Les Normes de Castelló. Textos i contextos» (2002)
«El combat per la premsa» (en col·laboració amb Albert Sánchez-Pantoja, 2009)
dietaris de senderista
«De camí a Fisterra» (2003)
«La Via de la Plata» (2005)
editor
«Discripción succinta de la noble y antigua universidad de Catí», por el Dr. Gabriel Verdú
(2000)
«Gaetà Huguet. Els valencians de secà» (2003)
Obra traduïda
«País Valenciárako hizkuntza politikaren oinarriak: 90eko hamarkada», dins BATSoziolingüistika aldizkaria, núm. 13-14 (1994) (Bases de política lingüística per al País
Valencià del 90)
Articles especialitzats
«Un cas singular de conflicte lingüístic. La situació actual al País Valencià»: ponència
presentada al Col·loqui sobre “Situacions de diglòssia”, tingut a la Universitat Paul Valéry, de
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Montpeller, del 3 al 5 de desembre de 1981. Versió francesa: «Un cas singulier de conflit
linguistique. La situation aujourd’hui au Pays Valencien», dins Cahiers de linguistique sociale,
núm. 4-5 (Université de Haute-Normandie, Rouen, 1982), p. 189-204.
«Llengües, cultures ètnies: la rebel·lió de la diversitat», IX Jornades de Sociolingüística, La
Nucia (27 de setembre de 1996). La conferència, amb les adaptacions corresponents, també
fou dictada al V Congresso Internacional da língua galego-portuguesa na Galiza (Vigo, 13 al 16
de novembre de 1996).
«La planificació del corpus», conferència dins el cicle “Llengua i variació”, Facultat de Lletres
de la Universitat Rovira i Virgili, de Tarragona-Reus (21 de gener de 1998).
Conferència dictada a la Universitat País Basc (Donostia), dins el cicle sobre “Processos de
Normalització Lingüística”, l’1 d’abril de 1998.
«Una llengua per a un sistema educatiu; una educació per a una societat amb futur»,
conferència inaugural del I Congrés Internacional “Llengua, societat i ensenyament” (Alacant,
8 novembre 2000).
«El caso catalán: diques político-administrativos contra el estándar», conferència al XV
congrés d’Euskaltzaindia(Bilbao 17.09.01). Publicada dins R. M. Azkue i J. Urkixoren (eds.),
Euskalgintza XXI. Mendeari buruz. XV. Biltarra Bilbo, 2008), p. 85-99.
«20 anys de la llei d’Alacant. Un balanç d’urgències”, Jornades commemoratives d’estudi del
XX aniversari de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, Universitat d’Alacant, 20-21 de
novembre de 2003.
«La societat valenciana davant el Primer Congrés Internacional de la llengua catalana. El
Congrés de 1906, un horitzó per al valencianisme»: conferència dictada a Palma de Mallorca,
Alacant, Castelló de la Plana, Vila-real i Barcelona, el 2006.
«La cultura catalana, un modelo para la Europa emergente»: conferència al congrés de
Festlatino2008, Recife (Brasil), 1-5 de setembre de 2008.
Col·laboracions en premsa periòdica i/o especialitzada
L’Espill, El Temps, Revista de Catalunya, Serra d’or
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Referències
Enllaços d’interès
Correu-e: vpitarch [arrova] iec [punt] cat
Pàgina de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana
Normes de Castelló. Repertori bibliogràfic
Col·lecció especial Vicent Pitarch a la Biblioteca de l’UJI
Del llibre «De camí a Fisterra»:
Anònim (editorial), «De camí a Fisterra». Vicent Pitarch, dins El País, 01.05.03, «Quadern», p.
4.
Vicent Usó, «Narrar el Camí», entrevista a V. Pitarch, el Periódico Mediterráneo, 15.06.03,
Cuadernos, p. 3.
Cristina Garcia, «Vicent Pitarch y Pau Viciano recogen los premios Ulisses y Llorer en
Bancaixa», el Periódico Mediterráneo, 19.06.03, p. 10.
Mario Almela, «Vicent Pitarch: La formación de Europa comienza en el Camino de Santiago»,
Levante-EMV, 19.06.03, p. 60.
Toni Mollà, «Elogi del camí. Vicent Pitarch publica uns dietaris sobre el camí de Sant Jaume»,
El País, 3.7.03, Quadern, p. 2.— Reproduït a J. Dolç–R. Arnal–T. Mollà, Tres en línia, Tavernes
Blanques, L’Eixam Edicions, 2004, p. 149-152.
L’estel, núm. 42 (juliol-setembre 3002), p. 20.
Lourdes Toledo, «L’últim premi Ulisses de narrativa. L’hora de la concòrdia», Levante-EMV,
18.07.03, Posdata, 3.
doc. VicentUsó (2 articles)
Pere Calonge, «Quadern de bitàcola compostel·là», Lletres Valencianes, núm. 10, p. 36-37.
Juli Capilla, «El camí iniciàtic de la literatura», El Temps, 1004 (9-15 setembre 2003), p. 96.
Josep San Abdon, «La força seductora del Camí de Sant Jaume», La veu de Benicarló, núm.
392 (11.07.03), p. 13.
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Vicent Usó, «La perspectiva del món», Caràcters, núm. 25 (octubre 2003), 15-16.
Vicent Usó, «Cap a la fi del món», Avui, 22.01.04, CULTURA, p. X.
Toni Mollà, «Camí de Fisterra», Serra d’Or, 530 (febrer 2004), p. 43.
Josep Iborra, «Un camí de metàfores», Saó, 281 (març 2004), p. 38.
Manel Garcia Grau, «Dietari d’un pelegrí a Sant Jaume», L’aiguadolç, núm. 31 (primavera
2005), p. 167-169.

Guardons
Premis literaris i altres guardons
premi Jaume I d’Actuació cívica catalana (1983)
premi Socarrat Major (1994)
premi Assaig dels escriptors valencians (1997), per Control lingüístic o caos
Distinció cívica Alambor (1999)
premi E. Soler i Godes a la Innovació educativa (2003)
Miquelet d’Honor (2006)
Bloc d’Or (2009) del Bloc Nacionalista Valencià
premi Honor Societat (2010) de l’Associació Josep Climent

Altres referències al web
https://www.elpontdeleslletres.cat//tag/vicent-pitarch
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