
que, segons un informe del sindicat Comissions Obreres, Canal 9 emet només un 40% de la
seua programació en català.

Brauli MONTOYA

Universitat d’Alacant

Primeres Jornades Lingüístiques d’Andorra (octubre de 2007). – El Servei de Políti-
ca Lingüística va organitzar del 16 al 20 d’octubre del 2007 les Primeres Jornades Lingüísti-
ques d’Andorra amb l’objectiu d’estudiar i difondre la llengua catalana en l’àmbit científic per
ampliar-ne el coneixement i la difusió.

La inauguració de les Jornades va ser a càrrec del ministre Portaveu, de Cultura i Ensen-
yament Superior, Juli Minoves. Tot seguit, Antoni Morell, escriptor i advocat, va encetar les
Jornades amb la ponència «Dret i llengua a Andorra». Va cloure el primer dia Jan Schejbal,
catedràtic de la Universitat Carolina de Praga i traductor de les obres d’Antoni Morell, amb la
presentació del treball que està enllestint: el Diccionari català-txec i txec-català.

La Unió Llatina, de la qual Andorra forma part d’ençà del 2004, va ser la protagonista de
les dues primeres jornades, dedicades respectivament a la terminologia cientificotècnica i a la
intercomprensió lingüística.

El dimecres 17 d’octubre, el director de Terminologia i Indústries de la Llengua de la
Unió Llatina, Daniel Prado, va explicar l’objectiu de la xarxa panllatina Realiter. Tot seguit,
Pilar Sánchez-Gijón, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, va presentar la si-
tuació socioterminològica de la llengua catalana; Loïc Depecker, professor de la Universitat
París III, ho va fer de la llengua francesa, i la Sra. Josefa Gómez de Enterría, professora de la
Universitat d’Alcalá de Henares, de la llengua castellana. Aquestes presentacions es van clou-
re amb un debat entre tots els assistents.

El Centre de Terminologia de Catalunya TERMCAT, representat per Glòria Fontova i Xa-
vier Fargas, va finalitzar la jornada amb un taller destinat a professionals de diversos sectors per
orientar-los vers la recerca terminològica i les bones pràctiques en el camp de la neologia.

Pel que fa al dijous 18 d’octubre, Dolores Álvarez, directora adjunta de Promoció i En-
senyament de Llengües de la Unió Llatina, i Manuel Antonio Tost, professor de la Universitat
Autònoma de Barcelona, van presentar els Sistemes d’intercomprensió de llengües llatines i la
didàctica d’intercomprensió. Mercè Oliva, professora de la Universitat Autònoma de Barcelo-
na, es va encarregar d’explicar el programari educatiu Itineraris romànics. A la tarda es va fer
un treball en grups sobre els diversos mòduls tractats al matí i els participants van protagonit-
zar un debat.

Vicent Pitarch, escriptor i catedràtic de filologia i cultura europees de la Universitat Jau-
me I, va posar fi a la jornada amb una conferència sobre el significat i la importància de les
Normes ortogràfiques de Castelló amb motiu del 75è aniversari de la seva signatura.

D’altra banda, dins el marc de les Primeres Jornades Lingüístiques, l’Institut d’Estudis
Catalans (IEC) va celebrar una sessió plenària de la Secció Filològica els dies 19 i 20 d’octu-
bre. El divendres 19, Jordi Gallardo, secretari d’Estat de Política Cultural del Govern d’An-
dorra, i Joan Martí Castell, president de la Secció Filològica, en van fer l’acte d’obertura. A
continuació va començar la primera sessió de ponències. Joan Veny, catedràtic de la Univer-
sitat de Barcelona, va presentar «L’Atles lingüístic del domini català i Andorra». Tot seguit,
Ramon Sistac, professor de la Universitat de Lleida i membre de la Secció Filològica de l’IEC,
va fer una ponència titulada «Pirineus, llengua i desenvolupament». Finalment, Joaquim To-
rres, president de l’Associació de Sociolingüistes de Llengua Catalana, va resumir «Les da-
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rreres dades sobre l’estat del català a Andorra». La primera sessió de ponències es va acabar
amb un col.loqui entre el públic i els ponents.

La segona sessió de ponències es va encetar amb «El vocabulari andorrà i el seu reconei-
xement normatiu: una aproximació», a càrrec de Joan Sans, cap del Servei de Política Lin-
güística del Govern d’Andorra. El va seguir Xavier Rull, professor de la Universitat Rovira i
Virgili, que va tractar de toponímia andorrana sota el títol «L’establiment de la grafia dels
topònims andorrans: tradició, evolució i coherència». A continuació, Jordi Gallardo va expo-
sar «El paper del Principat d’Andorra com a garant internacional del català». La sessió de
ponències es va tancar amb un col.loqui entre els ponents i els assistents. Finalment va tenir
lloc l’acte de cloenda a càrrec del secretari d’Estat de Política Cultural i del president de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans.

El Servei de Política Lingüística agraeix la participació de les institucions, dels diversos
ponents i dels assistents, els quals han contribuït a fer que les Primeres Jornades Lingüístiques
d’Andorra s’hagin celebrat amb èxit.

Joan SANS URGELL

Servei de Política Lingüística
Govern d’Andorra

Segon Simposi Internacional de Catalanística. Berlín, 1 i 2 d’octubre del 2007. – En-
tre les diverses activitats organitzades amb motiu del projecte «La cultura catalana, convidada
d’honor a la Fira del Llibre de Frankfurt 2007», els dies 1 i 2 d’octubre d’aquest any va tenir
lloc a la seu de l’Instituto Cervantes de Berlín el II Simposi Internacional de Catalanística amb
el lema «Visions catalanes». El Simposi, organitzat per l’Institut Ramon Llull i coordinat per
Johannes Kabatek i Claus Pusch, va reunir especialistes d’arreu per reflexionar sobre l’estat
actual i sobre les perspectives de futur dels estudis en llengua, literatura i cultura catalanes. Un
context nostàlgic, atrevit i descarat ens va acollir durant aquests dos dies: la seu de l’Institut
Cervantes es troba enclavada al bell mig de l’ex-Berlín oriental, on els edificis uniformes i
austers, record encara d’una antiga alemanya comunista, contrasten amb els neons de la civi-
lització occidental; les parets de la sala d’actes, revestides amb imatges provocadores i obsce-
nes del polifacètic Carles Santos.

El Simposi es va estructurar en quatre grans àmbits: llengua, literatura, història i societat,
i cinema i teatre, i es va obrir amb una sessió inaugural a càrrec de Josep Bargalló, director de
l’Institut Ramon Llull, de Johannes Kabatek, president de la Federació Internacional d’Asso-
ciacions de Catalanística (FIAC), i de Joan Martí, president de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, i amb una conferència a càrrec de Bernat Joan, secretari de Política
Lingüística de la Generalitat, sobre «La política lingüística a Catalunya».

Les tres primeres ponències dedicades a qüestions de llengua van tenir lloc durant el pri-
mer matí i es van dedicar a les quatre disciplines més veteranes dins de la lingüística: la fonè-
tica, la fonologia, la morfologia i la sintaxi.

En la primera ponència, «Fonètica i fonologia catalanes: visió del passat recent i propos-
tes per al futur», Max W. Wheeler i Clàudia Pons van posar de manifest l’efervescència que
han viscut els estudis de fonètica i de fonologia catalanes els darrers anys, amb una llista, prou
eloqüent, de 216 títols dedicats a aquestes dues disciplines. Els autors van insistir en els da-
rrers canvis que ha experimentat la fonologia generativa (amb el desenvolupament de la recent
teoria de l’optimitat), en el progrés irrefrenable de la fonètica experimental i dels estudis en
entonació, i en el creixent interès per la sociofonètica i la fonètica aplicada, i van formular un
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