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XXXV Col.loqui de la Societat d’Onomàstica: «L’onomàstica de les illes del Mediterra-
ni occidental» (L’Alguer, 10-11 de maig de 2008). – Els dies 10 i 11 de maig de 2008 la ciutat
catalanòfona de l’Alguer, a l’illa de Sardenya, va acollir el XXXV Col.loqui de la Societat d’O-
nomàstica. Organitzat per la mateixa Societat i per l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer, va comptar
amb l’ajut de l’Institut Ramon Muntaner i la col.laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, la So-
cietat Catalana de Llengua i Literatura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut Car-
togràfic de Catalunya, a més de les Universitats de Càller i de València. El tema del Col.loqui va
ser L’onomàstica de les illes del Mediterrani occidental.

Les setze ponències i comunicacions lliures pronunciades, en català i italià, varen ser a càrrec
d’acadèmics i estudiosos de Catalunya, Balears, País Valencià, Sardenya i Itàlia, i tractaren temes
lligats als respectius territoris i en diversos casos a les relacions i paral.lelismes que s’havien de-
tectat entre àrees homòlogues d’estudis onomàstics de les diverses terres.

Les sessions de la primera jornada es varen dur a terme dissabte 10 de maig a l’Hotel Catalun-
ya. En començar els treballs, després de l’acte d’inauguració a càrrec de Joan Armangué i Herrero,
de la Universitat de Càller, es va dedicar la primera conferència del Col.loqui, a càrrec d’Andreu
Bosch i Rodoreda, al malaguanyat Rafael Caria, que fou membre de la Societat d’Onomàstica i
corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i a la seva obra de lexico-
grafia i onomàstica.

La segona jornada de sessions va comptar amb l’alt patrocini del President del Consell Muni-
cipal de l’Alguer i es va celebrar la tarda del diumenge 11 de maig a la Sala dels Plens de l’Ajun-
tament. A més de les diverses intervencions relatives a l’onomàstica i la toponímia dels territoris de
la Corona d’Aragó i de les illes del Mediterrani occidental, també es va presentar el llibre d’August
Bover i Font Sardocatalana, íntegrament dedicat a l’illa de Sardenya i particularment a l’Alguer.

Tot seguit, hi va haver l’acte de cloenda a càrrec del president de l’Arxiu de Tradicions de
l’Alguer, Luca Scala, el qual va agrair a tots els participants, a les entitats i a l’Ajuntament de l’Al-
guer la col.laboració en la realització de les dues profitoses jornades d’estudi.

El proper Col.loqui de la Societat d’Onomàstica, el XXXVI, serà a les Borges Blanques els
dies 25 i 26 de juliol de 2009.

Luca Scala
L’Alguer

VII Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Barcelona-Andorra, juliol-
agost de 2008). – Entre el 26 de juliol i el 17 d’agost es va fer el VII Campus Universitari de la
Llengua Catalana Mallorca-Andorra. La primera part, de 26 de juliol a 7 d’agost a Artà (Mallor-
ca), de 7 a 9 d’agost a Barcelona i de 9 a 17 a Escaldes-Engordany (Andorra). El varen inaugurar
a Artà dia 28 de juliol representants de totes les institucions organitzadores i col.laboradores: l’Ex-
cel.lentíssima Sra. Maria Pubill Armengol, secretària d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca,
la Sra. Mavi Dolz, cap de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, el Sr. Rafel Gili, batlle
d’Artà i la Sra. Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

A aquesta estada hi acudiren 28 estudiants de català de 15 nacionalitats diferents (Anglater-
ra, França, Sèrbia, República Txeca, Romania, Rússia, Estònia, Alemanya, Hongria, Eslovàquia,
Espanya, Portugal, Polònia, Mèxic i Itàlia). Tots ells catalanoparlants a partir d’ensenyament i
classes rebudes al seu país d’origen, ja sigui a la xarxa de lectorats de l’Institut Ramon Llull o al
Lectorat de Praga que depèn del Govern d’Andorra, o en alguns casos fills de l’emigració catala-
na. Parlar català és un requisit per poder participar al Campus, i tots els estudiants tenen un mínim
de 60 hores de classe.
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Els estudiants varen poder reforçar el seu nivell de llengua en les hores de classe que es feien
els matins d’Artà i d’Escaldes-Engordany, que anaren a càrrec d’Eva Culleré Sorribes i de Mont-
serrat de Mas Canals, professores del Ministeri d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Go-
vern d’Andorra.

El Campus va tenir una part acadèmica molt reconeguda, amb conferenciants com Joan Veny,
recent doctor honoris causa per la Universitat de València i catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona; Amadeu Abril i Abril, professor de la Facultat de Dret d’ESADE i exdirector de la
Fundació «.cat»; Cosme Aguiló, doctor en Filologia Catalana i membre corresponent de l’Institut
d’Estudis Catalans; Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia de l’Escola de Turisme i Direcció
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona; Pere Sales Vives, i Antoni Mas Forners, pro-
fessors de la Universitat de les Illes Balears; Jaume Serra Barceló, historiador, i Sebastià Ferragut,
president de l’Associació de Pesca Recreativa de Llevant, totes a més molt interessants. S’hi ex-
posaren temes d’història, filologia, gastronomia, literatura, urbanisme, informàtica. D’aquest dar-
rer camp va ser una de les novetats de la present edició del Campus, es va parlar del domini «.cat»,
que és el primer i únic domini d’Internet que està destinat a una comunitat lingüística i cultural, que
ens identifica i singularitza culturalment davant el món.

La descoberta del país i la cultura era l’objectiu de les activitats del capvespre. El programa
va incloure activitats tan diverses com una trobada amb l’escriptor Lluís-Anton Baulenas, tallers
de música, de ball, de cuina, de degustació de formatges i moltes visites i excursions: a les coves
d’Artà, al Parc Natural de Llevant i al torrent de Pareis, a Mallorca; a l’Ateneu Barcelonès i al
barri gòtic a Barcelona, i finalment a Andorra, la Casa Comuna d’Andorra la Vella, la Casa Cris-
to d’Encamp, el romànic de Sant Romà de les Bons i la descoberta de la monumental muntanya
andorrana a la vall del riu Madriu i al pic de la Font Blanca.

Entre aquestes activitats de descoberta cultural és remarcable la dels glosadors, cantadors i
improvisadors de cançons de versos heptasil.làbics i rima majoritàriament consonant. Participaren
al Campus dos joves valors Mateu Mates –Xurí– i Macià Ferrer, que diverteixen i atreuen el pú-
blic de Mallorca cap a la poesia popular.

Diferents activitats d’oci del vespre completaven un programa pensat per viure intensament
les tres setmanes del Campus, i perquè els estudiants tinguessin el màxim de possibilitats de prac-
ticar el català oral.

La cloenda d’aquesta edició i el lliurament de certificats es va fer a Escaldes-Engordany amb
la presència de les autoritats andorranes i d’uns estudiants satisfets de l’experiència.

L’èxit del Campus mostra fins a quin punt hi ha interès en l’aprenentatge de la llengua a l’ex-
terior i com és d’important que es coordinin els esforços a fora per mobilitzar aquesta il.lusió de
tants de joves que han après la nostra llengua. Quan ja saben la llengua i coneixen la nostra socie-
tat és quan aquests estudiants estrangers poden fer les aportacions culturals, econòmiques i políti-
ques més interessants per al país.

Miquel Font Serralta

IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana (Artà, maig de 2008). – De l’1 al 4 de
maig de 2008 es van celebrar a Artà (Mallorca) les IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catala-
na, organitzades pel Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelo-
na. Les anteriors edicions havien tingut lloc a Torrent (2001), Viladrau (2004) i Xixona (2006).

L’objectiu d’aquestes Jornades és facilitar el contacte i l’intercanvi d’informació entre inves-
tigadors, estudiosos i aficionats de l’etnobotànica, una disciplina a mig camí entre les ciències na-
turals i les ciències humanes dedicada a l’estudi de la relació entre l’home i les plantes.
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