
gia catalana que va finalitzar el seu segon cicle el juliol de 1999. En el programa ensenyen
Katalin Kulin, Kálmán Faluba, Balázs Déri, János Kalmár i Ildikó Szijj.

Des de l’any acadèmic 1997/98 als segons semestres Károly Morvay ensenya com a pro-
fessor invitat de Lingüística Romànica a la Univ. de Girona. A la inauguració de l’any acadè-
mic 1999/2000 Lola Badia i Xavier Lamuela, professors de la Univ. de Girona, van dictar con-
ferències sobre «La literatura del yo en Ramon Llull» i «Occità i català: una introducció de
sociolingüística comparativa», respectivament. [K. M.]

Publicacions d’interès a Budapest (1999-2000). —L’octubre de 1999 va aparèixer un
dossier català de la revista mensual de l’Associació d’Escriptors Hongaresos (Magyar Napló).
La secció «Observador europeu» hi presenta un panorama de la literatura catalana (poesia i pro-
sa) contemporània. Les traduccions van acompanyades d’un estudi aprofundit de Balázs Déri.

El novembre de 1999 surt el tercer volum de la «Biblioteca Catalana» (Katalán Könyvtár),
publicada per l’editorial Íbisz. La sèrie, iniciada el 1997, va debutar amb una antologia bilin-
güe (català - hongarès) de la poesia catalana del s. XX, amb el títol de «Raó i follia». (Traduc-
cions, notes i un «Esbós històric de la de literatura catalana» de Balázs Déri). El segon volum,
«A gondviselés szeszélyei» (Coses de la providència), de l’any 1998, és una selecció de con-
tes d’autors catalans del s. XX —de Víctor Català a Quim Monzó. (Traduccions de Judit Tomc-
sányi i Zsuzsanna Tomcsányi). Pel desembre de 1999 es presenta el nou volum, una selecció
de les poesies d’Ausiàs March, editades en una antologia trilingüe (català, castellà, hongarès)
amb notes d’ambició filològica. Les versions castellanes són de Pere Gimferrer i de Josep M.
Micó, les hongareses de l’antòleg Balázs Déri.

De la collita dels anys anteriors cal mencionar el volum d’estudis i traduccions publicat el
1997 pels col legues i deixebles de Katalin Kulin per homenatjar-la en el seu 70è aniversari.
(Hommages à Kulin Katalin, red. Katalin Halász. Budapest: Palimpszeszt Könyvek Nr. 1.) El
llibre conté també la llista de publicacions de la il·lustre hispanista i catalanòfila hongaresa.

A l’estiu de 2000, en el marc del programa de doctorat de romanística, Ildikó Szijj, pro-
fessora adscrita al departament de portuguès, però que que imparteix també cursos de gallec i
de català, va defensar la seva tesi de doctorat sobre la «Història del verb gallec des de la pers-
pectiva de la morfologia natural». [K. M.]

* * *

Lectures de tesis doctorals a la Universitat de Barcelona: I. Vicent Pitarch i Almela.
—El 25 de febrer, Vicent Pitarch i Almela va llegir la tesi doctoral La llengua de la predica-
ció, durant el Barroc, al País Valencià, sota la direcció d’Antoni M. Badia i Margarit.

Aquesta investigació —sobre història de la llengua catalana— arranca de la hipòtesi que
la predicació va contribuir activament en el procés de contacte de llengües dins la societat va-
lenciana durant l’etapa compresa entre el concili de Trento i el Decret de Nova Planta (1707).
Sobre una intensa recerca arxivística i bibliogràfica —en la qual han estat especialment pro-
ductius els decrets eclesiàstics sobre la predicació, les visites pastorals i les relacions ad Limi-
na, a més de la bibliografia sobre festivitats religioses i els sermonaris—, s’hi apliquen crite-
ris interpretatius basats fonamentalment en la psicolingüística social. La cultura del Barroc, de
caràcter aristocratitzant i amb una religiositat afecta a les manifestacions externes i espectacu-
lars, afavoria la circulació d’una llengua forastera (aleshores l’espanyol) i, doncs, estranya.
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D’altra banda, els mandataris de les mitres valencianes, especialment de l’arxidiòcesi de
València, procedien de fora, dins la política dels Àustries de control castellà de la superes-
tructura eclesiàstica. La tesi final d’aquesta recerca estableix que l’Església fou una impulso-
ra decisiva en l’aclimatació de l’espanyol, sobretot a través dels sermons, arreu de les terres
valencianes, un procés que es manifestà especialment actiu a mesura que progressava el segle
XVII. [J. A. A.].

II. J. R. Veny i Mesquida.- El 29 de juny de 2000, Joan Ramon Veny-Mesquida va llegir
la tesi doctoral sobre Diari 1918. N’era director Joaquim Molas. Aquest estudi fa primerament
un repàs general de l’època d’abans de la guerra centrat en tres punts: 1) la revisió de la suposa-
da «tensió» entre l’activitat periodística i la dedicació a la creació literària; 2) la reconstrucció de
les referències foixianes i alienes al Diari original i la funció que Foix podia assignar al seu Dia-
ri; i 3) el seguiment dels escrits teòrics que Foix va incorporar als diversos volums que publica-
ven textos del Diari. Segueix la recensió de tots els testimonis que s’han pogut localitzar dels tex-
tos del Diari, així com l’edició del Diari 1918 amb el text i els apartats de variants i de notes
acarats. Els apèndixs que clouen el volum recullen textos dietarístics relacionats amb el Diari
1918, versions versificades de proses i aquells escrits que Foix va incorporar en funció proemial
als llibres del Diari però que no van ser dins el volum del Diari 1918. [J. V.].

III. Mar Batlle i Gutiérrez.- El dia 16 d’octubre de 2000, Mar Batlle i Gutiérrez va lle-
gir la tesi doctoral Els verbs «haver» i «ésser» en la formació dels temps compostos de perfet
en català. El procés de substitució de l’auxiliar «ésser» i «haver» en la veu mitjana i la pas-
siva pronominal. N’era director Josep Moran i Ocerinjauregui. La tesi s’ocupa de l’anàlisi mor-
fosintàctica i semàntica de la solució del perfet català, del qual es fa un seguiment exhaustiu
des del llatí. El corpus que serveix de font abraça un conjunt de textos de registres diferents
que van del segle XIV fins al XVII.

El treball constitueix una teoria gramatical del verb des de la perspectiva metodològica de
la lingüística cognitiva. L’autora hi replanteja l’oposició triple de la veu verbal (activa, mitja-
na i passiva) i la competència entre ésser i haver per a l’auxiliaritat. Hi aborda la caracteritza-
ció dels verbs mitjans llatins, especialment els deponents i els mediopassius.

L’anàlisi històrica amb referències a l’indoeuropeu en general, al llatí, al grec i a totes les
llengües romàniques permet a la doctoranda de corregir determinades interpretacions de for-
mes compostes verbals en els diferents períodes del català, sobretot el medieval.

Destaca a la tesi el plantejament detallat dels diversos moments pels quals passa el feno-
men de la gramaticalització, que afecta a la fonètica, la morfologia, la sintaxi i òbviament la
semàntica, i que implica una reorganització del sistema i, doncs, una reanàlisi. [J. M. i C.]

* * *

Presentació de l’Obra completa de Jordi Rubió i Balaguer (Barcelona, 10 de març de
1999). —El dia 10 de març de 1999 se celebrà una sessió que serà difícil d’oblidar per als qui
hi assistiren: la presentació de l’Obra Completa de Jordi Rubió i Balaguer (1887-1982). El Dr.
Rubió —així l’anomenàvem els seus deixebles— ja en vida fou un veritable símbol, tant abans
com després de la tràgica divisió de la història del nostre país que significà l’any 1939 (fi de
la Guerra Civil). En aquell abans, ho era, de primer, pel que aportava, amb el treball de recer-
ca i amb el mestratge, a la cultura catalana, i per la seva modèlica gestió institucional. Després
de 1939, ho fou pel seu treball silenciós, també de recerca i de mestratge privat, dut a terme en
el temps que li quedava lliure una vegada complertes les seves noves obligacions professio-
nals en una editorial que li obrí les portes. Sempre un símbol.
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