
Col.loqui «Unity within Diversity in the Catalan-speaking lands» (Queen Mary, Uni-
versity of London, 14 de setembre de 2007). – El dia 14 de setembre va tenir lloc a Londres
el col.loqui «Unity within Diversity in the Catalan-speaking lands», organitzat pel Centre for
Catalan Studies de Queen Mary, University of London. El principal objectiu era el d’analitzar
(i discutir) la diversitat sociopolítica i sociocultural de les terres de llengua catalana en relació
amb la necessitat de vehicular un estàndard comú. Una de les finalitats del col.loqui era la de
debatre un tema de gran actualitat: de quina manera la diversitat pot afectar la unitat del català.

Per parlar d’aquestes qüestions es van reunir a Londres acadèmics de prestigi internacio-
nal i de diferents àrees del domini lingüístic: Joan Veny, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona; Joan Martí i Castell, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i president de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; Nicolau Dols, vicerector de la Universitat de les
Illes Balears; Lluís Polanco, professor de la Universitat de València; i Josep Maria Farré, de la
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social de Política Lingüística.

També es va aprofitar l’avinentesa per intentar analitzar la situació del català avui (i
demà) en els diferents territoris. En aquest sentit, la ponència de Josep Maria Farré va oferir
una sèrie d’elements interessants per a la discussió. En la seva comunicació, Farré va explicar
la situació sociolingüística de Catalunya a la llum dels resultats de les enquestes dels usos lin-
güístics de l’any 2004 i l’Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). A par-
tir d’aquí es va obrir el debat sobre «l’estat de salut» del català en el seu conjunt.

Per a Martí i Castell, el gran problema del català és que no és una llengua imprescindible.
El Prof. Martí va observar que tot procés de normalització lingüística és un fet primerament
polític. És a dir, perquè un procés de normalització lingüística pugui tenir èxit, la classe polí-
tica hi ha de jugar un paper fonamental. Essencialment, els polítics, han de fer que la llengua
catalana sigui imprescindible i que no es pugui viure als territoris de llengua catalana sense
conèixer-la i utilitzar-la, com fan tots els països normals amb les seves llengües.

J. Veny va parlar de la integració de diatopismes en el diccionari de Fabra i els seus epí-
gons, N. Dols es va ocupar de l’estandardització fonològica del català i L. Polanco va fer una
anàlisi de la situació sociolingüística del valencià.

El col.loqui «Unity within Diversity» forma part de tota una sèrie d’activitats acadèmiques
que tenen com a finalitat principal la de promoure els estudis catalans al Regne Unit. És amb
aquest objectiu, doncs, que el Centre for Catalan Studies de Queen Mary, University of Lon-
don, va ser creat pel Dr. Josep-Anton Fernàndez, amb el suport de l’Institut Ramon Llull, el
març de 2006. D’ençà de la seva creació, el Centre ha organitzat altres activitats, com el con-
grés sobre «El català a l’era digital», celebrat el mes de juliol passat, amb la presència d’a-
cadèmics de prestigi internacional.

Enrico CHESSA

XXV Congrés Internacional de Lingüística Filologia Romàniques (Innsbruck, Àus-
tria, setembre de 2007). – Del 3 al 8 de setembre del 2007 va tenir lloc a la Leopold-Fran-
zens-Universität d’Innsbruck el vint-i-cinquè Congrés Internacional de Lingüística Filologia
Romàniques. Amb una participació que depassava els 700 inscrits, el congrés, presidit per
Emilio Ridruejo, es va desenvolupar amb unes condicions excel.lents gràcies al bon treball
dels responsables de l’organització: Heidi Siller-Runggaldier, Maria Iliescu, Paul Danler i
Paula Weitlaner.

Les nombroses comunicacions presentades es van organitzar en vint-i-una seccions, que
abastaven els principals àmbits de la lingüística romànica: Secció 1, Multilingüisme synchro-
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nique et diachronique, social, indivual, institutionnel et politique, didactique (presidida per:
A. Carli, R. Franceschini i N. Müller); Secció 2, Contact linguistique; influences et interfe-
rences (presidida per: M. Fernández, A. Baxter i J. Lang); Secció 3, Traductologie romane et
historique (presidida per: A. Gil, B. Lepinette i M. Soffritti); Secció 4, Description historique
et contrastive des langues romanes: phonétique et phonologie (presidida per M. Loporcaro, Y.
Ch. Morin i F. Sánchez Miret); Secció 5a i b, Description historique et contrastive des langues
romanes: morphologie et syntaxe (presidides per: L. Schøsler, U Detges, E. Stark i F. Marti-
neau); Secció 6, Description historique et contrastive des langues romanes: lexicologie et for-
mation des mots; lexicographie avec prise en compte des médias électroniques (presidida per:
M. Dardano, M.A. Ezquerra i G. Ernst); Secció 7, Description historique et contrastive des
langues romanes: sémantique paradigmatique, syntagmatique, cognitive; phraséologie/collo-
cations (presidida per: P. Koch, N. Delbecque i R. Landheer); Secció 8, Description histori-
que et contrastive des langues romanes: onomastique (toponymie et anthroponymie) (presidi-
da per: E. Buchi, A. Nocentini i F. Villar Liebana); Secció 9, constitution de la norme dans les
langues romanes (presidida per: F. Lebsanft, A. Lodge i A. Thibault); Secció 10, Linguistique
variationnelle: sociolinguistique et dialectologie (presidida per: F. Gadet, R. Sornicola i G.
Lüdi); Secció 11, Linguistique variationnelle:langue orale et langue écrite (presidida per: C.
Blanche-Benveniste, E. Cresti i D. Willems); Secció 12a i b, Pragmatique synchronique et
historique: analyse du discours et analyse conversationnelle (presidides per: D. Mainguenau,
L.-S. Florea i V. Salvador); Secció 13, Philologie et linguistique des textes anciens; lexico-
graphie diachronique (prise en compte des médias électroniques) (presidida per: D. Trotter,
A. Bozzi i F. Duval); Secció 14, Domaine d’observation particulier: la place du roumain dans
la Romania (presidida per: M. van Peteghem, R. Zafiu i S. Reinheimer-Ripenau); Secció 15,
Domaine d’observation particulier: la place du romanche, du ladin dolomitique et du friou-
lan dans la Romania (presidida per: H. Goebl, C. Soler i F. Vicario); Secció 16, Domaine
d’observation particulier: la place du sarde dans la Romania (presidida per: E. Blaco Ferrer,
I. Nechita i R. Rindler-Schjierve); Secció 17, Domaine d’observation particulier: le francaise
du Canada et des États-Unis (presidida per: P. Rezeau, J. P. Ghauveau i T. Klingler); Secció
18, Les langues créoles à base romane (presidida per: D. Munteanu Colan, M. Ch. Hazaël-
Massieux i J. Kramer); Secció 19, Formation de mots et locutions (presidida per: M. Gross-
mann i F. Rainer); Secció 20, Sémantique syntaxique et énonciative (presidida per: H. Siller-
Runggaldier); Secció 21, Aspects particuliers de la Romania (presidida per: M. Iliescu).

L’agenda científica del Congrés es va completar amb quatre conferències plenàries (G.
Hilty, La storia del romancio e la «questione ladina»; G. Wotjak, Un hueso duro de roer: el
significado léxico. Enfoques y sugerencias para su descripción; G. Kleiber, Proverbes et mé-
taphores ou comment naissent les proverbes métaphoriques; E. Roegiest, Aspectes de typolo-
gie syntaxique dans quelques langues romanes) i una taula rodona sobre el futur de les llen-
gües romàniques en què es va valorar positivament la importància del multilingüisme, tot i que
va quedar palès que aquest terme pot tenir interpretacions diverses i que en alguns casos im-
plica únicament la substitució d’una ideologia unilingüe per una altra, no menys nociva per a
llengües com el català, que és la de l’oligoglòssia. Com en altres ocasions, les actes seran pu-
blicades per Niemeyer.

Durant el Congrés es va reunir l’assemblea ordinària de la Societat de Lingüística Romà-
nica, on es va elegir per primera vegada una dona com a presidenta de la Societat; es tracta de
la professora austríaca Maria Iliescu; també es va decidir que la propera edició tindria lloc a
València.

Pel que fa a l’agenda no científica, hom pot destacar, malgrat el temps més hivernal que
estival, l’excursió d’un dia amb tres opcions força interessants Les Dolomites, Salzburg i
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Trento; i, sobretot, la possibilitat d’assistir a una representació esplèndida de l’obra de Clau-
dio Magris Lei dunque capirà.

Esteve CLUA

Universitat Pompeu Fabra

Primera Jornada Maurici Serrahima (Barcelona, 28 de març de 2007). – La primera
Jornada Maurici Serrahima, organitzada per la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Fa-
cultat de Filosofia de la URL i la Institució de les Lletres Catalanes de la Generalitat, esa la Sala
Pere Coromines de l’Institut d’Estudis Catalans de Barcelona dimecres, 28 de març de 2007.

Maurici Serrahima i Bofill (1902-1979), intel.lectual compromès amb el seu temps, ha es-
tat una figura important en la història cultural i política de la Catalunya del segle XX. Els sis vo-
luminosos dietaris, Del passat quan era present, que van des de l’any 1940 fins al 1974, pu-
blicats amb motiu del centenari del naixement, són un material molt valuós per a conèixer
d’una manera directa, i viva, la trajectòria polifacètica del personatge, i són també imprescin-
dibles per a interpretar la història del nostre país durant tota una època.

Amb aquesta Jornada es va donar nova llum als múltiples vessants de Maurici Serrahima:
a partir de la seva aportació al memorialisme, es revisaren els diversos aspectes de la seva con-
tribució com a literat i crític, com a novel.lista, com a intel.lectual que es féu ressò d’un corrent
de pensament cristià obert i europeu i, finalment, la interessantíssima faceta de Serrahima com
a activista cultural i polític en els anys difícils del franquisme.

Josep Massot donà la benvinguda als assistents i cedí la paraula a Joaquim Molas, que en-
cetà la Jornada amb la ponència «Serrahima, memorialista». Molas ens introduí a la persona-
litat i a l’estil sense replecs, però de gran envergadura literària, del Serrahima escriptor «es-
pontani», que tenia Josep Pla de model. Els sis volums dels dietaris de Serrahima, a més d’una
obra imprescindible per a conèixer la Catalunya de la postguerra, amb excel.lents retrats lite-
raris, consideracions filosòfiques de primer ordre, crítica literària d’una gran agudesa i anàli-
sis polítiques, són un autoretrat on hom troba reflexions sobre el propi jo que dubta i que al-
hora se sent satisfet.

Lluís M. Todó, amb la comunicació «Serrahima i Proust», ens endinsà en les similituds,
poc estudiades, entre Serrahima i l’admirat autor de La recherche du temps perdu, que, patint
tots dos crisis asmàtiques, compartien un mateix estat d’esperit en els moments de crisi, en què
el breu instant d’inconsciència, de discontinuïtat de la realitat, produeix un desequilibri en la
percepció de la realitat exterior i una manera de narrar, com queda palès en el capítol XII de
l’assaig Marcel Proust, que Serrahima publicà el 1971.

Sílvia Coll-Vinent ens introduí, a «Serrahima: els orígens literaris», en la relació entre les
lectures i les malalties de la infantesa i l’adolescència de Maurici Serrahima, que el van re-
cloure algunes temporades, moments en què es formà en la lectura dels clàssics catalans i eu-
ropeus. D’aquesta manera es forjà la seva formació literària autodidacta.

Carles Lluch repassà, a «Serrahima, novel.lista», la trajectòria narrativa iniciada el 1934
amb la novel.la El principi de Felip Lafont. Maurici Serrahima, que conreà poc aquest gènere,
se sentí aviat decebut del premis literaris. Per bé que es formà en el postnoucentisme, Serrahi-
ma seguí un camí propi, molt valorat, entre d’altres, per Salvador Espriu.

Jordi Malé, amb la ponència «Serrahima, crític i teòric de la literatura», en destacà la fa-
ceta de crític literari, i sobretot se centrà en Dotze mestres, publicat el 1972, que aplega assaigs
sobre la prosa i les figures humanes de dotze escriptors catalans indiscutibles, de Verdaguer a
Sagarra.
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