
gran part de l’equip directiu fins al pròxim col.loqui (que, ateses les diverses fites que augura
el calendari, probablement no s’escaurà fins a la primavera de 2006). Així mateix, l’ocasió va
servir perquè Ester Franquesa i Ariadna Puiggené, directora i cap de projectes, respectiva-
ment, de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, viatgessin a Colònia per reunir-se amb
els lectors que ensenyen el català en universitats alemanyes i conèixer de primera mà algunes
de les seves motivacions i inquietuds.

La casa editorial Axel Lenzen preveu publicar les actes del col.loqui durant l’any 2004.
[S. M.]

Jornades científiques amb motiu del 70è aniversari de les Normes de Castelló (Del 18
de novembre al 16 de desembre de 2002). — La Universitat Jaume I i l’Institut d’Estudis Ca-
talans van celebrar, al campus del Riu Sec de la UJI, les Jornades científiques que, sota el lema
«La llengua i la literatura: història i actualitat», constituïen una contribució als actes comme-
moratius del 70è aniversari de les Normes de Castelló.

La primera d’aquestes jornades, el 18 de novembre, es plantejava, sota el tema global de
«Cultura, comunicació i societat», la nova projecció que assoleixen les llengües dins la vincu-
lació del món cultural actual a la comunicació, i fou coordinada per Vicent Pitarch (IEC). Va
dictar la conferència de la sessió el professor Ernest Querol, que hi desenvolupà el tema «Les
normes sociolingüístiques de Castelló». Hi aportaren sengles ponències el professor de la UJI
i membre de l’IEC, Joan F. Mira, sota el títol «Parlar per no dir res, o per dir alguna cosa», i el
professor de la universitat de Barcelona, August Bover, que hi dissertà sobre «La llengua i la
literatura: història i actualitat».

Sota el lema «Lingüística, tradició i canvi normatiu», la segona jornada, tinguda el 25 de
novembre, i coordinada per la vicerectora Margarita Porcar, va concentrar-se a analitzar que
els nous corrents de la recerca lingüística s’han incorporat a la reflexió sobre les decisions ins-
titucionals i normatives. La conferència fou pronunciada pel president de la Fundación Tele-
fónica, Fernando Villalonga, sobre el tema «La llengua i la seua identitat». Hi aportaren sen-
gles ponències Joan Solà, catedràtic de la universitat de Barcelona i membre de l’IEC, i
Manuel Pérez Saldanya, professor de la universitat de València i membre de l’IEC.

La tercera sessió, coordinada pel professor Lluís Messeguer, va girar a l’entorn del tema
«Història de la literatura», el 2 de desembre, i es plantejà la reflexió sobre l’ús de la llengua
per part de la literatura i el paper d’aquesta com a factor de normativització i de normalització.
A la conferència, dictada per Albert Hauf, professor de la universitat de València i membre de
l’IEC, s’hi afegiren sengles ponències a càrrec de Jaume Pérez Montaner, professor de la uni-
versitat de València, i Jaume Cabré, escriptor i membre de l’IEC.

Sota el lema «Llengua, terminologia i ciència», i coordinada pel professor de la UJI, Vi-
cent Salvador, va celebrar-se, el 9 de desembre, la quarta jornada, que va concentrar-se en
l’anàlisi de la terminologia com a àmbit essencial de la participació de la lingüística en la so-
cietat de la comunicació. La sessió comptà amb la conferència de Teresa Cabré, de la univer-
sitat Pompeu Fabra i de l’IEC, i amb les ponències de Joaquim Viaplana, de la universitat de
Barcelona, i Vicent Montalt, de la UJI.

Finalment, el 16 de desembre hi hagué la darrera sessió de les jornades, coordinada per
Bartomeu Prior (UJI), sota el tema «Ensenyament de la llengua i literatura». A la conferència
«Les Normes de Castelló» que hi dictà el professor Germà Colon, de la universitat de Basilea
i membre de l’IEC, hi seguiren les ponències a càrrec de Maria Josep Soldevila (UJI), Miquel
Nicolàs (UV-EG), Adolf Piquer (universitat de Salamanca), Isabel Ríos (UJI) i Montserrat
Ferrer (UJI).
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En l’actualitat, hom prepara la publicació de les actes de les Jornades, en edició compar-
tida per la UJI i l’IEC. [V. P.]

I Jornada ACATERM de Terminologia i Traducció (9 de maig de 2003).— Organit-
zada per l’Associació Catalana de Terminologia (ACATERM) i el Servei de Llengües i Ter-
minologia de la universitat Jaume I de Castelló de la Plana, amb la col.laboració de l’Institut
d’Estudis Catalans i l’Institut Joan Lluís Vives, es celebrà a Castelló de la Plana la I Jornada
ACATERM de Terminologia i Traducció.

A més de l’acte d’inauguració, compartit per representants de la universitat, de l’Institut
d’Estudis Catalans, de l’Institut Joan Lluís Vives i de l’Associació Catalana de Terminologia,
la Jornada va desenvolupar-se mitjançant la lectura de comunicacions, el dictat de dues con-
ferències i una taula rodona.

La primera conferència, «Els traductors especialitzats i el català: problemes, actituds i re-
cursos», fou a càrrec de la professora i membre de l’IEC, Teresa Cabré, de l’Institut Universi-
tari de Lingüística Aplicada de la universitat Pompeu Fabra.

Sota el lema «La terminologia, índex de la vitalitat de les llengües», hi dictà la segona
conferència el professor Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’IEC.

Finalment, hi hagué una taula rodona, compartida per Josep Lacreu (SALT), Mikel For-
cada (de la universitat d’Alacant), Muntsa Robinson (STAR) i Rosa Colomer (TERMCAT).

A la sessió de cloenda, els participants i membres de ACATERM es felicitaren per l’èxit
d’aquest I Jornada de Terminologia i Traducció, una fortuna que avala la repetició cíclica d’a-
questa mena de trobades científiques. [V. P.]

El català, llengua de comunicació científica. (Divendres 20 de juny de 2003 i dissabte
21 de juny de 2003).— Els dies 20 i 21 del proppassat mes de juny de 2003, la Càtedra
UNESCO de Llengües i Educació de l’IEC i la Deutscher Katalanistenverband e. V. (DKV)
organitzaren conjuntament un Col.loqui, a la seu de l’Institut, sota el títol «El català, llengua
de comunicació científica». En foren ponents els professors Carles Riera (Universitat Ramon
Llull), Josep Eladi Baños (Universitat Pompeu Fabra), Joandomènec Ros (Universitat de Bar-
celona), Jaume Pòrtulas (UB), la senyora Rosa Colomer, directora del TERMCAT, i els pro-
fessors Teresa Cabré (UPF) i Joan Antoni Mesquida (Universitat de les Illes Balears). En
absència del doctor Joan A. Argenter, titular de la Càtedra UNESCO, actuaren com a modera-
dors la Dra. Cabré i el Dr. Ulrich Hoinkes, vicepresident de la DKV.

A la sessió matinal del divendres 20, després d’unes breus paraules proemials i de benvin-
guda per part del president de l’IEC i del Sr. Hoinkes, la ponència del prof. Carles Riera, «Pro-
ducció, difusió i divulgació de la ciència en català», partint dels principis de subsidiarietat i de
funció exclusiva, i de la diferenciació de tres funcions (producció, difusió i divulgació científi-
ques), suggerí que la llengua catalana hauria d’ésser indispensablement la llengua de la pro-
ducció i de la divulgació de la ciència, mentre que les llengües foranes (primordialment
l’anglès, en tant que llengua franca) haurien de servir per a la difusió dels resultats. A conti-
nuació, el Dr. Eladi Baños, en la ponència «La terminologia de la recerca clínica: un exemple
de col.laboració entre universitat, empresa privada i administració pública», presentà el Projec-
te terminològic que un grup de professors de biomedicina van dur a terme per a poder fer la seva
docència en català. El projecte va seleccionar només aquelles unitats que els especialistes del
camp consideraven especialment problemàtiques: els termes que habitualment no es traduei-
xen, els de traducció incorrecta i els termes ja arrelats en l’ús que són de traducció discutible.
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