
Publicacions de l’Academia de la Llingua Asturiana de l’any 2004. — Lletres Astu-
rianes nos 86 (mayo, especial literario), 87 (octubre).

— Cultures. Revista Asturiana de Cultura 13 (2004).
— Lliteratura. Revista Lliteraria Asturiana 21 (2004)

Colección Toponimia
— 104. Inaciu HEVIA LLAVONA, Conceyu de Colunga (3). Parroquia de La Isla’l Moral.

Uviéu: ALLA, 2004.

Colección Estaya Sociollingüística
— 1. Francisco J. LLERA RAMO / Pablo SAN MARTÍN ANTUÑA, II Estudio sociolingüístico

de Asturias, 2002. Uviéu: ALLA, 2003.
— 2. Xosé Antón GONZÁLEZ RIAÑO / Xandru ARMESTO FERNÁNDEZ, Les llingües n’Astu-

ries: usu y valoración de la so importancia educativa. Uviéu: ALLA, 2004. [A. M. C. G.]

Activitats a Madrid (curs 2003-2004). — Dins de la segona edició de Converses Filolò-
giques. Seminari de llengües i literatures comparades celebrades el 10 de desembre de 2003
a Blanquerna. Llibreria Catalana (Generalitat de Catalunya, Delegació a Madrid), el Dr. José
Antonio Pascual (Univ. de Salamanca, RAE, membre corresponent de l’IEC) i el Dr. Joan
Veny (Universitat de Barcelona i IEC) tractaren sobre d’El català i el castellà: préstecs i in-
terferències. En llurs respectives lliçons, sempre amb plantejament autònom, però amb una
perspectiva creuada, ambdós professors s’endinsaren en Els catalanismes del castellà i Els
castellanismes del català.

Sota el plantejament de reconèixer les «relacions horitzontals», el Dr. Pascual revisà les
entrades lèxiques del català cap al centre de la Península; això des del patrimoni lèxic propi o
com a intermediari del francès o de l’italià, sempre reconeixent indicis objectius, com el sufix
-dor, i posant esment en la qüestió dels aragonesismes. La projecció de catalanismes del català
sobre el castellà literari anirà de mà d’autors com el Marquès de Santillana fins altres com Fer-
nández de Heredia, en una etapa de recepció respecte a la Corona d’Aragó i en una dinàmica
que es correspon lògicament amb un determinat espectre polític i cultural. El Dr. Pascual re-
visà així mateix els catalanismes reconeguts pel DRAE i es va apropar a la presència dels prés-
tecs actuals en el llenguatge dels mitjans de comunicació.

Per la seva banda, el Dr. Veny reprengué l’enquadrament històric que raona el perquè i el
com del castellanisme en el català. Ja sobre dades concretes, tractà la interferència segons el grau
d’implantació i els components conceptuals, també la variant generacional, geogràfica i cronolò-
gica, amb abundància d’exemples. De la mateixa manera, revisà el tractament de les interferèn-
cies: purisme, hipodiferenciació, reinterpretació, substitució, importació, adaptació i pèrdua.

Dins l’horitzó de les converses d’aquesta sessió, els professor foren els primers interlocu-
tors en un diàleg aviat obert a la resta dels assistents. A més d’aclariments a propòsit de les
idees exposades i dels seus exemples puntuals, el col.loqui derivà cap a qüestions de perfil so-
ciolingüístic, diacrònicament —què han pogut significar certs préstecs en un determinat mo-
ment?— i sincrònica: ben concretament: què faran ara castellà i català davant l’entrada d’al-
tres llengües a l’àmbit peninsular des de les comunitats d’immigrants? Va tancar la sessió la
referència al passatge prologal del II llibre del Curial e Güelfa, en què l’autor s’excusa per em-
prar el barbarisme «cavallers errants» degut a l’ús i el costum, així com pel bon ús per part dels
traductors catalans de les obres franceses sobre Lançalot i Tristany. La sessió fou coordinada,
presentada i conduïda pels sotasignants d’aquesta crònica.
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