
Multilingüisme, llengües en contacte i conflicte lingüístic; Política lingüística i planificació
lingüística / Sociolingüística aplicada; Mitjans de comunicació, tecnologia de la informació i
comunicació intercultural; La literatura i l’art en el seu context social; El barroc català i el viat-
ge dels germans Fontanella a Münster. Els que vam anar d’una sala a l’altra escoltant aquí i
allà idees o bé noves o bé represes des de noves perspectives podem afirmar que tots els con-
gressistes van esforçar-se a presentar temes força elaborats, adients a la temàtica del congrés i
de la secció, alhora que interessants, en el sentit que totes les comunicacions ens aportaren in-
formació nova i nous aspectes per a reflexionar i analitzar. Molt entretinguda va ser la troba-
da organitzada per la secció de literatura amb els escriptors Jaume Cabré, Biel Mesquida i Joan
Francesc Mira en un petit bar de Münster, on vam xerrar en un ambient molt relaxat sobre
qüestions diverses relacionades amb l’activitat literària dels convidats.

En general, l’ambient va ser constructiu i es van fer notar la cooperació i l’intercanvi cien-
tífics. I Münster va mostrar-se ufanosa d’acollir tan destacades personalitats de les ciències
lingüístiques i literàries catalanes, així com de la política. Però sobretot la Univ. de Münster
va mostrar la seva especial alegria per a poder acollir un congrés de catalanística tan assenyalat,
donat que el seu Seminari de Romàniques s’esforça a oferir una àmplia formació en l’àmbit de
la hispanística. I nosaltres, els catalanistes, agraïm l’interès que la nostra cultura desperta. I cal
dir-ho: cap detall no va ser oblidat, tots vam gaudir de la càlida acollida, del sopar al restau-
rant Pfefferkorn im Ratskeller, de la visita a les sales històriques de l’Ajuntament, de les jor-
nades de treball, tan constructives per a les nostres futures recerques i investigació en el camp
de la catalanística, i de moltes altres coses. No cal fer cap enquesta entre els participants: tots
els que hi érem donem cordialment les gràcies al president de l’Associació Germano-Catala-
na, Ulrich Hoinkes, i a la vicepresidenta, Pilar Arnau, així com al grup d’organitzadors, però
molt especialment a Bàrbara Roviró, qui amb els seus ulls grans i el seu simpàtic somriure va
ser la veritable ànima organitzadora del congrés.

I ara, uns quants mots sobre la metròpolis. Münster és una ciutat històrica: en el seu Ajun-
tament va ésser signat el tractat de la Pau de Westfàlia en finalitzar la guerra dels Trenta Anys.
L’antiga població fou fundada l‘any 800 com a seu episcopal, amb el nom llatí monasterium.
La paraula Münster denomina en alemany, en general, una catedral, ni més ni menys que Dom:
l‘única diferència entre Dom i Münster sembla raure en el tipus de funció administrativa.
Münster té ara uns 270.000 habitants, essent un important centre cultural, econòmic, adminis-
tratiu i religiós. També és ciutat portuària en el canal Dortmund-Ems i, des de 1780, ciutat uni-
versitària. Es mostra orgullosa, a més, d’ésser la ciutat alemanya de les bicicletes per excel·lèn-
cia. La catedral del s. XIII és el seu símbol més important. Malauradament, els estralls de la
Segona Guerra Mundial es van fer notar també a Münster, on tant la catedral com la ciutat ve-
lla van quedar fortament malmeses. Münster es va mostrar acollidora al nombrós grup de ca-
talanistes que van passejar-se pel seu centre magníficament restaurat, encara que més d’un
congressista va retornar a les sessions de treball amb un ai al cor després que algun ciclista
malhumorat l’hagués escridassat, fart de veure tants vianants bocabadats. [A. T. L.]

* * *

II Curs de Filologia Valenciana - IV Simposi de Filologia Valenciana (València, del
9 a l’11 de maig de 2000).- Sota la doble etiqueta II Curs de Filologia Valenciana - IV Sim-
posi de Filologia Valenciana i el corol·lari «en honor de Joan Veny», el Dpt. de Filologia Ca-
talana de la Univ. de València va organitzar, entre el 9 i l’11 de maig de 2000, una trobada
d’estudiosos de la realitat (socio)lingüística valenciana.
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El fet que la Sala d’Actes de la Facultat de Filologia hagués patit un esfondrament del sos-
tre va motivar que la ubicació inicialment prevista de les sessions es traslladés a la Sala d’Ac-
tes Joan Fuster de la Facultat d’Història i Geografia (dies 9 i 10) i a l’Auditori Muntaner del
Col·legi Lluís Vives (dia 11).

El disseny de la trobada donava un clar protagonisme a les ponències encomanades (se’n
van llegir un total de 27), però també reservava un espai per a les comunicacions (7). Les
ponències es van agrupar en tres àmbits, tot i que de vegades alguna assignació no acabés de
trobar un encaix del tot còmode: a) Fonts i mètodes per a l’estudi del valencià; b) Temes bà-
sics i problemes pendents; c) Parlars concrets.

Acabat l’acte d’inauguració, a càrrec de Ferran Carbó, Carme Barceló i Joaquim Martí,
Jordi Colomina (Univ. d’Alacant) va encetar les intervencions del primer àmbit (a) a propòsit
d’una presentació de la metodologia i dels continguts de l’Atles Lingüístic de la Comunitat Va-
lenciana (ALCV), actualment en vies de publicació. Vicent Garcia Perales (CEU San Pablo),
també des d’una òptica geolingüística, va aportar interessants informacions sobre el valencià
de fa 50 anys a través de l’estudi de les dades que apareixen a l’Atlas Lingüístico de la Penín-
sula Ibérica (ALPI). Xavier Giralt (Univ. de Saragossa) va realitzar una anàlisi contrastiva de
les varietats ribagorçana i valenciana.

Les reflexions de caràcter sociolingüístic es van abordar des de diferents perspectives.
Brauli Montoya (Univ. d’Alacant) va parlar, amb gran profusió de dades estadístiques, de l’e-
volució demolingüística del sud valencià des de la restauració democràtica (1975-1994). El
contacte de llengües català-castellà i la competència lingüística que en resulta van ser objecte
d’atenció de la ponència de Josep Ramon Gómez Molina (Univ. de València). Eugeni Sempe-
re Reig ens apropà a la qüestió de la substitució lingüística mitjançant l’anàlisi dels criteris se-
guits en l’elaboració del seu llibre El valencià en perill d’extinció. I, finalment, els efectes de
l’estandardització en la variació diatòpica van ser presentats, prenent com a referent tot el ca-
talà occidental, per Ramon Sistac (Univ. de Lleida); i, a propòsit del tortosí (escapçat admi-
nistrativament), Miquel Àngel Pradilla (Univ. Rovira i Virgili) va presentar una proposta d’in-
tervenció planificadora des de l’anomenat corpus planning.

Dues ponències es van ocupar de la interrelació entre llengua i cultura. D’una banda, Ri-
card Morant i Miquel Penyarroia (Univ. de València) van posar damunt de la taula l’interès
pels estudis de cultura popular. De l’altra, Pelegrí Sancho (Univ. de València) s’ocupà d’un
tema molt poc fressat com és el de la fraseologia del valencià col·loquial. Els continguts del
primer àmbit acabarien amb una presentació de la profunda imbricació entre els estudis de dia-
lectologia i d’història de la llengua, a càrrec de Miquel Nicolàs (Univ. de València).

El segon àmbit (b) va acollir diverses intervencions que donaren compte del valencià des
de les vessants sincrònica i diacrònica. Des d’una perspectiva sincrònica, Abelard Saragossà
(Univ. de València) i Manuel Sifre (Univ. Jaume I) van parlar de sintaxi (sintaxi normativa
vs. sintaxi col·loquial) i de morfologia verbal, respectivament. I Josep Lacreu (Conselleria de
Cultura, Educació i Ciència) i Vicent Pitarch (IEC) parlaren sobre estàndard i normativa, res-
pectivament: el primer va posar damunt la taula els criteris fonamentals que, al seu parer,
hauria de seguir el model formal valencià; mentre que el segon inventarià els diferents refe-
rents normatius que han menat a l’actual model emprat majoritàriament per la societat valen-
ciana.

L’orientació diacrònica va arribar de la mà de Josep Martines (Univ. d’Alacant), que dis-
sertà sobre la importància de la documentació històrica en l’estudi del valencià actual. En una
intervenció complementària, Joaquim Martí (Univ. de València) visualitzà el valencià dels se-
gles XVI al XVIII a través de les edicions de textos. I, finalment, Manuel Pérez Saldanya (Univ.
de València) va il·lustrar l’origen fonològic d’algunes particularitats morfològiques.
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El darrer bloc de ponències (c) tractà parlars concrets: Vicent Beltran (Univ. d’Alacant)
caracteritzà els parlars de la Marina i José Enrique Gargallo (Univ. de Barcelona), els parlars
xurros. Des d’una òptica contrastiva, d’una banda, Hèctor Moret va tractar el contínuum que
s’estableix entre els parlars valencians i els del baix Aragó, i, de l’altra, Joan Antoni Sempere
(Univ. de San José, USA) va abordar alguns aspectes del contacte català-castellà a Múrcia.

Quant a les aplicacions pràctiques, els àmbits presentats foren els següents: Diari de les
Corts Valencianes (Rosanna Pasqual), Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Francesc
Llopis), la Bíblia Valenciana (Antoni López), l’escola (Joan Ponsoda i Carles Segura, de la
Univ. d’Alacant).

Mestre Veny, amb la seua proverbial bonhomia i pregona saviesa, va cloure aquesta mag-
nífica trobada d’especialistes amb una brillant intervenció sobre el valencià en l’Atlas Lin-
güístic del Domini Català. [M. A. P. C.]

Curs de filologia catalana «Francesc de B. Moll» (Palma, juliol de 2000). —L’estiu de
1978 senyalà el començ d’uns cursos de llengua i literatura catalanes pels quals amb el temps
havien de passar uns quants centenars d’estudiants i de llicenciats que, segons que ho diuen
ells mateixos, en serven un record inesborrable. En aquella època Mallorca encara mancava
d’ensenyament universitari de filologia, de manera que la naixent institució omplia un buit im-
portant. Aquesta era l’obsessió de Francesc de B. Moll, que els fundà i dirigí llargs anys al si
de la càtedra Ramon LLull (Univ. de Barcelona i Estudi General Lul·lià, institucions a les
quals s’afegí, arribat el dia, la Univ. de les Illes Balears). Més de vint anys s’han escolat i, com
és natural, les circumstàncies han anat canviant, des de tots els angles de mira. Però la cosa im-
portant és que el curs de filologia, ara anomenat «Francesc de B. Moll», mai no ha deixat de
fornir ensenyaments de llengua i literatura catalanes a gent interessada (sobretot estudiants
universitaris i professors d’institut). En els darrers temps s’ha trobat un tipus de curs que s’ad-
vera adequat a la situació present: el curs, d’una durada de tres setmanes, queda estructurat en-
torn de tres temes (que compaginen llengua i literatura) i la tasca de cada setmana va a càrrec
de tres professors, cadascun dels quals desenvolupa un tema monogràfic en deu hores. L’acti-
vitat acadèmica suposa, doncs, jornades lectives de sis hores. Els assistents reben un certificat
que poden incorporar a llur expedient professional. Nogensmenys, l’any 2000, per raó de di-
versos factors externs, el Curs de Filologia quedà reduït a una sola setmana d’activitat, que
transcorregué del 17 al 21 de juliol. Hi participaren com a docents Antoni M. Badia i Marga-
rit («La llengua del segle XV, un prisma de quatre cares»), Joan Veny i Clar («Geolingüística
catalana aplicada») i Albert G. Hauf i Valls («Text i context de l’obra de dos escriptors me-
dievals mallorquins: Anselm Turmeda i Joan Eiximeno»). [A. M. B. I M.]

Llengua i cultura catalana a la Universitat de Vigo (Vigo, del 5 al 7 de juliol de 2000).
—Os días 5, 6 e 7 de xullo de 2000 celebrouse na Univ. de Vigo o curso de extensión univer-
sitaria Lingua e Cultura Catalanas, dirixido polos profesores titulares desa Universidade Xosé
Henrique Costas (da área de Filoloxías Galega e Portuguesa e director do Dpto. de Filoloxía
Galega e Clásica) e Xavier Gómez Guinovart (da área de Lingüística Xeral).

O curso ía dirixido ás persoas interesadas pola lingua e a cultura catalana contemporánea
en calquera das súas vertentes. Nos contidos do curso procurouse facer un achegamento á si-
tuación desa lingua e desa cultura desde perspectivas tan distintas como a dialectoloxía social
e as tecnoloxías da lingua, a creación literaria e o xornalismo, a cultura popular e a socioloxía
da identidade, así como a traducción do catalán ó galego.
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