
de la seva presència pública i del seu prestigi, la qual cosa sembla que està començant a suc-
ceir en alguns àmbits.

Malgrat els alts i baixos de la situació del català, va quedar clar per a tots els participants
que la mirada cap al futur ha de ser d’optimisme, atès que hi ha moltes iniciatives en marxa i
el català no es pot dir que no avanci. La bona salut de la llengua, com en el cas dels malalts,
també depèn de l’optimisme amb què s’afrontin les seves dolències i les ganes de guarir-lo que
tingui. [M. R.]

Conferències de la professora Elisabetta Carpitelli a la Universitat de Barcelona. —
El dia 18 de maig de 2005 la professora Elisabetta Carpitelli, adscrita al Centre de Dialectolo-
gie de la Universitat Stendhal – Grenoble III i secretària científica de l’Atlas Linguistique Ro-
man (ALiR), va pronunciar un parell de conferències en el marc de dues assignatures del De-
partament de Filologia Romànica de la UB impartides pel prof. José Enrique Gargallo. En la
primera, “Dialetti italiani: conservazione ed evoluzione”, va oferir una presentació ben amena
i documentada sobre la situació actual dels dialectes a Itàlia, il.lustrada a més per una mostra de
l’ús del dialecte en els debats processals i per l’audició d’una peça musical d’un grup jove, can-
tada en dialecte venecià. La segona, “Etimologia, motivazione e stratigrafia: parole romanze”,
va abordar aspectes de la vida del lèxic romànic (amb especial atenció a l’àmbit italoromànic),
com ara la creació i la renovació lexicals, o els mecanismes generadors de noves motivacions
semàntiques (icònim, iconímia, iconomàstica, per dir-ho amb Mario Alinei). Tot plegat, un (do-
ble) regal per als estudiants de Lingüística Romànica i Etimologia Romànica, per al professor
de les dues assignatures i per a la resta de públic assistent. [J. E. G. G.]

Exposició «Les llengües a Catalunya». — Del 13 d’abril al 13 de maig de 2005 va ro-
mandre oberta al vestíbul de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona l’exposició «Les
llengües a Catalunya», una iniciativa, organitzada pel Grup d’Estudi de les Llengües Ame-
naçades i capitanejada per la professora M. Carme Junyent, que va comptar amb el suport, en-
tre d’altres, de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona.

Partint de lemes com el de «convivència en la diversitat» es proposava un viatge interac-
tiu pel paisatge lingüístic del nostre país, on, pel cap baix, es parlen 300 llengües. D’una altra
banda, també es pretenia de sensibilitzar els visitants de la riquesa que representa la diversitat
lingüística. No endebades, el marc de l’exposició va ser el vestíbul de la Universitat, és a dir
un lloc de pas, obert al món exterior, on cada dia conviuen amb perfecta harmonia diverses
llengües o, dit altrament, diverses visions complementàries d’una mateixa realitat.

Paral.lelament a l’exposició, i també a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, es
va organitzar una sèrie de conferències que giraven a l’entorn de la diversitat lingüística i la
seva riquesa inherent.

Tant l’exposició com les conferències van ser una bona demostració que la convivència no-
més és possible amb el coneixement recíproc, actitud que ens recorda una frase prou eloqüent de
Goethe: «Qui no sap res de les llengües estrangeres, no sap res de la pròpia llengua». [J. F. T.]

Cicle de conferències “La diversitat lingüística” (Universitat de Barcelona, abril-maig
de 2005). — En el marc de l’exposició “Les llengües a Catalunya”, el Departament de Lingüís-
tica General de la Universitat de Barcelona va organitzar la primavera de 2005 el cicle de con-
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ferències “La diversitat lingüística”. Les sessions, que van consistir en vuit conferències i una
taula rodona, es van celebrar tots els divendres compresos entre el 15 d’abril i el 13 de maig. S’hi
van tocar diversos aspectes relacionats amb la diversitat lingüística del món i de Catalunya
amb l’objectiu de fer prendre consciència de l’existència del multilingüisme i de la seva im-
portància. Van encetar el cicle els professors Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Au-
tónoma de Madrid) i Jesús Tuson (Universitat de Barcelona) amb dues xerrades magistrals so-
bre els orígens i la pervivència de la diversitat. La setmana següent, Francesc Queixalós
(Universidade de Brasília) i Eva Monrós (Universitat de Barcelona) van portar el focus d’a-
tenció al continent americà i van oferir una visió històrica, taxonòmica i tipològica de les llen-
gües indígenes d’Amèrica. Tot seguit, Mauro Fernández (Universidade de Vigo) i Virginia
Unamuno (Universitat Autònoma de Barcelona) es van centrar en una qüestió d’alta actuali-
tat: la llengua i la immigració; les seves conferències van exposar els aspectes sociolingüístics
de la immigració en general i la seva manifestació en un àmbit particular com és l’escola. El
quart dia, el professor Emilio Ridruejo (Universidad de Valladolid) va descriure les dinàmi-
ques de generació i pèrdua de la diversitat i Ángel Yanguas (Universidad de Sevilla) va oferir
una panoràmica històrica dels estudis etnolingüístics desenvolupats des del segle XVI a les valls
de l’Orinoco. El Cicle es va tancar amb una taula rodona integrada per Liliana Tolchinsky, Jo-
ana Rosselló, Coloma Lleal, Mònica Barrieras i M. Carme Junyent (totes de la Universitat de
Barcelona). Sota el títol “La diversitat lingüística a Catalunya”, la taula rodona va focalitzar
l’atenció en la realitat lingüística actual de casa nostra, configurada arran de les onades mi-
gratòries dels darrers decennis. Es van aportar dades sobre el plurilingüisme i les repercus-
sions que té en la societat i l’escola, l’interès que suscita en l’àmbit acadèmic i, sobretot, el pa-
per que fa i pot fer en el futur del català. El mapa lingüístic del nostre país és molt més divers
que fa un segle, fet que ens enriqueix culturalment, car cada llengua aporta una visió del món
inèdita i la convivència en la diversitat aporta flexibilitat. El futur del català passa per la con-
vicció que la nostra llengua, com totes les altres, té el seu lloc en el tresor lingüístic del món i,
a més, pot ser l’eix cohesionador —que no homogeneitzador— de la comunitat multilingüe
que és Catalunya. [E. M. M.]

* * *

Propòsits i activitats de l’Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona (febrer de
2005). — L’Aula Carles Riba neix el 1969. Amb motiu d’escaure-s’hi el desè aniversari del
traspàs de qui, més emblemàticament que ningú, millor havia sabut aparellar la dedicació pro-
fessional a l’estudi de les lletres clàssiques i el compromís extrem amb el conreu de les lletres
catalanes. És llavors que, des de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelo-
na, i gràcies d’antuvi sobretot a la iniciativa dels professors de grec, Josep Alsina, i de català,
Antoni Comas, s’impulsa l’elaboració d’una miscel.lània interdisciplinar que, sota el títol de
In memoriam Carles Riba 1959-1969, apareix publicada per Editorial Ariel el 1975. Referible
a la dinàmica generada en l’acompliment d’aquest primer objectiu ho és també el fet de la pre-
sentació i l’edició, a cura de Carles Miralles, successor de Josep Alsina com a representant del
Departament de Grec, de les traduccions en vers de Sòfocles i Eurípides que Carles Riba ha-
via deixat inèdites.

La prematura mort d’Antoni Comas el 1981 enceta un parèntesi en el desplegament de
l’Aula Carles Riba que es perllonga fins al 1998. Any en què alguns professors, tant del De-
partament de Filologia Grega com del de Filologia Catalana de la UB, atesa la coincidència
d’interessos a l’hora d’interessar-se per les múltiples i vàries implicacions de la transmissió
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