
El darrer bloc de ponències (c) tractà parlars concrets: Vicent Beltran (Univ. d’Alacant)
caracteritzà els parlars de la Marina i José Enrique Gargallo (Univ. de Barcelona), els parlars
xurros. Des d’una òptica contrastiva, d’una banda, Hèctor Moret va tractar el contínuum que
s’estableix entre els parlars valencians i els del baix Aragó, i, de l’altra, Joan Antoni Sempere
(Univ. de San José, USA) va abordar alguns aspectes del contacte català-castellà a Múrcia.

Quant a les aplicacions pràctiques, els àmbits presentats foren els següents: Diari de les
Corts Valencianes (Rosanna Pasqual), Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (Francesc
Llopis), la Bíblia Valenciana (Antoni López), l’escola (Joan Ponsoda i Carles Segura, de la
Univ. d’Alacant).

Mestre Veny, amb la seua proverbial bonhomia i pregona saviesa, va cloure aquesta mag-
nífica trobada d’especialistes amb una brillant intervenció sobre el valencià en l’Atlas Lin-
güístic del Domini Català. [M. A. P. C.]

Curs de filologia catalana «Francesc de B. Moll» (Palma, juliol de 2000). —L’estiu de
1978 senyalà el començ d’uns cursos de llengua i literatura catalanes pels quals amb el temps
havien de passar uns quants centenars d’estudiants i de llicenciats que, segons que ho diuen
ells mateixos, en serven un record inesborrable. En aquella època Mallorca encara mancava
d’ensenyament universitari de filologia, de manera que la naixent institució omplia un buit im-
portant. Aquesta era l’obsessió de Francesc de B. Moll, que els fundà i dirigí llargs anys al si
de la càtedra Ramon LLull (Univ. de Barcelona i Estudi General Lul·lià, institucions a les
quals s’afegí, arribat el dia, la Univ. de les Illes Balears). Més de vint anys s’han escolat i, com
és natural, les circumstàncies han anat canviant, des de tots els angles de mira. Però la cosa im-
portant és que el curs de filologia, ara anomenat «Francesc de B. Moll», mai no ha deixat de
fornir ensenyaments de llengua i literatura catalanes a gent interessada (sobretot estudiants
universitaris i professors d’institut). En els darrers temps s’ha trobat un tipus de curs que s’ad-
vera adequat a la situació present: el curs, d’una durada de tres setmanes, queda estructurat en-
torn de tres temes (que compaginen llengua i literatura) i la tasca de cada setmana va a càrrec
de tres professors, cadascun dels quals desenvolupa un tema monogràfic en deu hores. L’acti-
vitat acadèmica suposa, doncs, jornades lectives de sis hores. Els assistents reben un certificat
que poden incorporar a llur expedient professional. Nogensmenys, l’any 2000, per raó de di-
versos factors externs, el Curs de Filologia quedà reduït a una sola setmana d’activitat, que
transcorregué del 17 al 21 de juliol. Hi participaren com a docents Antoni M. Badia i Marga-
rit («La llengua del segle XV, un prisma de quatre cares»), Joan Veny i Clar («Geolingüística
catalana aplicada») i Albert G. Hauf i Valls («Text i context de l’obra de dos escriptors me-
dievals mallorquins: Anselm Turmeda i Joan Eiximeno»). [A. M. B. I M.]

Llengua i cultura catalana a la Universitat de Vigo (Vigo, del 5 al 7 de juliol de 2000).
—Os días 5, 6 e 7 de xullo de 2000 celebrouse na Univ. de Vigo o curso de extensión univer-
sitaria Lingua e Cultura Catalanas, dirixido polos profesores titulares desa Universidade Xosé
Henrique Costas (da área de Filoloxías Galega e Portuguesa e director do Dpto. de Filoloxía
Galega e Clásica) e Xavier Gómez Guinovart (da área de Lingüística Xeral).

O curso ía dirixido ás persoas interesadas pola lingua e a cultura catalana contemporánea
en calquera das súas vertentes. Nos contidos do curso procurouse facer un achegamento á si-
tuación desa lingua e desa cultura desde perspectivas tan distintas como a dialectoloxía social
e as tecnoloxías da lingua, a creación literaria e o xornalismo, a cultura popular e a socioloxía
da identidade, así como a traducción do catalán ó galego.
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Houbo seis conferencias a cargo de especialistas en cada un dos contidos do programa,
case todos eles profesores e investigadores de Universidades catalanas. O mércores 5 o mes-
tre da actual dialectoloxía catalana Joan Veny (Univ. de Barcelona) disertou sobre a formación
do catalán e o actual catalán estándar, mentres que Joaquim Llisterri (Univ. Autónoma de Bar-
celona e Centro de Referencia en Enxeñería Lingüística da Generalitat) tratou o tema do cata-
lán nas industrias da lingua.

O xoves 6 Montserrat Palau (Univ. Rovira i Virgili) falou da literatura catalana contem-
poránea e Xavier Rodríguez Baixeras (Profesor do I. B. Castelao de Vigo) analizou os proble-
mas da traducción literaria entre o catalán e o galego. Baixeras, poeta en lingua galega, é au-
tor da edición bilingüe catalán Trece poetas cataláns (1995) á vez que traductor da obra de
Pere Calders.

O venres 7 Josep Bargalló (Univ. Ramon Llull) tratou o tema da cultura popular catalana
e Josep Faulí (Univ. Pompeu Fabra) encargouse da análise da prensa en catalán. O curso fe-
chouse cunha mesa redonda sobre lingua, cultura e identidade(s).

Ó devandito curso asistiron 70 persoas, fundamentalmente alumnos de Filoloxía Galega,
Filoloxía Inglesa, Traducción e Interpretación, Dereito e Económicas da Univ. de Vigo, ade-
mais dalgúns mestres e profesores non universitarios. Tendo en conta que nesta Univ. non hai
ningún ensino de catalán (agás un apartado na optativa Linguas Románicas Minorizadas que
imparte o propio Henrique Costas), para os organizadores o curso Lingua e Cultura Catalanas
constituíu un éxito sen precedentes pola excelente matrícula e tamén polo feito de que na
quenda de intervencións posterior ás conferencias e á mesa redonda, os diálogos entre os par-
ticipantes convidados e o auditorio practicamente se fixo en catalán e galego, empregando ca-
daquén o seu idioma sen recorrer ó castelán como suposta «lingua franca». [F. F. R.]

El Col·loqui de Llengua i Literatura Catalanes (París, del 4 al 10 de setembre de
2000). —Del 4 al 10 de setembre de l’any 2000 tingué lloc el XIIè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, que aquesta vegada es reunia a París, a la vella Univ. de la Sor-
bona. L’acte inaugural se centrà sobretot en el discurs que hi pronuncià el President (ço és, dit
en català, el Rector) de la Univ. Georges Molinié, a qui hem d’agrair que exposés, com a in-
tel·lectual no especialista però sí interessat pels temes del Col·loqui, la seva visió de la llengua
catalana, en ella mateixa, en la seva història i en la societat dels nostres dies.

Passem a les sessions de treball del Col·loqui. Els tres temes que la Junta de Govern de
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) havia establert eren: 1)
Literatura catalana del s. XX; 2) Relacions francocatalanes, i 3) La llengua catalana entre els s.
XVI i XIX. Tots tres quedaven recollits en les dues conferències plenàries: la inaugural: «Formes
de l’escriptura a l’obra de Pere Gimferrer», per Marie-Claire Zimmermann (tema 1), i la de
cloenda: «Traduccions de Racine rosselloneses», per Modest Prats (temes 2 i 3).

Com és natural, els temes dits també foren represos a les ponències. Aquestes versaren es-
pecialment sobre els temes 1 i 3, per més que les de Joaquim Molas («La recepció de Baude-
laire en terres catalanes: 1884-1938») i d’Eliseu Trenc («Barcelona-París, un viatge iniciàtic
pels escriptors i artistes modernistes») garantien que el tema 2 no solament hi era present, sinó
també ben atès. Les ponències restants de literatura catalana anaren a càrrec de Denise Boyer
(«El subjecte poètic a la poesia catalana del franquisme») i Arthur Terry («Els darrers contes
de Salvador Espriu»). Les de tema lingüístic foren exposades per Antoni M. Badia i Margarit
(«Cristòfor Despuig: ideologia i llengua»), Jordi Colomina («Com i com a en català»), Rolf
Kailuweit («Cap a la Renaixença: actituds lingüístiques en la primera meitat del segle XIX») i
Brauli Montoya («L’oriolà: una varietat siscentista de la llengua catalana»). Conferències
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