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BERLÍN 2007: «VISIONS CATALANES».
II SIMPOSI INTERNACIONAL DE CATALANÍSTICA

Els dies 1 i 2 d’octubre de 2007 tingué lloc a l’Instituto Cervantes de Berlín el
II Simposi Internacional de Catalanística, organitzat per l’Institut Ramon Llull,
un acte més dels previstos a Alemanya amb motiu de la Fira del Llibre de Frank-
furt de la qual la literatura catalana era la convidada d’honor.

El Simposi fou una magnífica oportunitat per donar a conèixer més i mi-
llor la cultura catalana, especialment de tot allò que s’ha fet els darrers 10 anys
en el camp de la llengua, i es desenvolupà en quatre seccions: Llengua, Teatre,
Literatura història i societat i Cinema català. Els matins es dedicaren a la pre-
sentació dels traballs de llengua i les tardes a taules rodones sobre la resta de
temes.

La sessió inaugural, presidida per Josep Bargalló, director de l’Institut Ra-
mon Llull, comptà també amb la presència de Johannes Kabatek, president de la
Federació Internacional d’Associacions de Catalanística (FIAC) i del Deutscher
Katalanistenverband (DKV), i de Joan Martí i Castell, president de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Tot seguit, Bernat Joan, Secretari de Po-
lítica Lingüística de la Generalitat de Catalunya, pronuncià una conferència so-
bre la política lingüistica a Catalunya.

La primera sessió dedicada a la llengua va anar a càrrec de Max Wheeler (Uni-
versitat de Sussex) i Clàudia Pons (Universitat Autònoma de Barcelona), que
tractaren el tema Fonètica i fonologia catalanes: visió del passat recent i propostes
per al futur; continuà amb els treballs de Sandra Montserrat (Universitat d’Ala-
cant) Morfologia: estat de la qüestió i perspectives de futur; de Joan Solà (Univer-
sitat de Barcelona) La nova sintaxi normativa de l’IEC, en què s’exposaren crite-
ris i exemples concrets sobre la nova gramàtica.

La taula rodona El teatre català avui i demà: balanç i perspectives, moderada
per Christian Camps (Universitat de Montpeller), comptà amb la participació de
l’escriptor i guionista Josep M. Benet i Jornet i dels professors Helena Buffery
(Universitat de Birmingham), Sharon Feldman (Universitat de Richmond) i En-
ric Gallén (Universitat Pompeu Fabra).

La taula rodona sobre literatura actual Els escriptors vinguts de fora, modera-
da per A. Bover (Universitat de Barcelona), va aplegar escriptors catalans provi-
nents d’altres cultures com Najat El Hachmi, Patricia Gabancho, Matthew Tree
i Monika Zgustová.

021-Llengua & Liter 20-3  22/7/09  06:22  Página 443



Els actes del primer dia es van acabar amb el recital poeticomusical d’Enric
Casasses i Feliu Gasull Precaució: obres.

La segona jornada s’encetà amb el treball Adquisició i plurilingüisme a càrrec
de Conxita Lleó (Universitat d’Hamburg); seguí amb Pragmàtica (i anàlisi del
discurs). Els últims dotze anys (1996-2007) per part de Lluís Payrató (Universitat
de Barcelona), Recerca en sintaxi catalana: estat de la qüestió i reptes per al futur
de Maria Josep Cuenca (Universitat de València); Sociolingúística en què Emili
Boix (Universitat de Barcelona) féu un repàs de tot allò que s’ha fet en aquest
camp els darrers decennis, i Lexicografia a càrrec de Joaquim Rafel (Universitat
de Barcelona), que tractà de la nova edició del Diccionari de la Llengua Catalana de
l’Institut d’Estudis Catalans i Christian Camps (Universitat de Montpeller) que
presentà el Dictionnaire français-catalan del mateix Camps i René Botet.

La darrera de les taules rodones: El cinema, la literatura i la llengua catalana,
va ser moderada per Enric Bou (Universitat Brown) i hi van intervenir la pro-
ductora Isona Passola i l’escriptor Lluís-Anton Baulenas.

Les jornades es van cloure amb una sessió de valoració i conclusions, mode-
rada per Johannes Kabatek, i van servir als assistents per fer un bon repàs de la
feina feta els darrers deu anys en diversos camps de la lingüística catalana i foren
també una magnífica oportunitat per conèixer tots els projectes que els especia-
listes duen a terme en totes aquestes àrees i que auguren un futur ben encoratja-
dor per a la llengua catalana.
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