
a tothom—, que plantegen aspectes d’estudi comparatista sobre temes d’interès per a les Hu-
manitats.

Dintre d’aquest context, Júlia Butinyà i Joan Ribera, com a coordinadors, ben conscients
que els nostres textos no són prou coneguts dins el context hispànic i internacional, estan pro-
movent des d’aquesta plataforma un nou angle per a mirar la Llengua i la Literatura Catalanes;
però essencialment i prioritàriament pretenen aprendre uns dels altres —especialitats, llengües
i literatures—. Encara, és probable que, de retruc, a més de l’efecte de dimensionar i equilibrar
la llengua i la literatura pròpies, gràcies a l’intercanvi en punts que ens són comuns, es pugui
contribuir a vertebrar la mateixa tradició literària.

El programa de les primeres Conversesha girat entorn de l’Humanisme: Los comienzos
del Humanismo en España, a càrrec del llatinista Tomás González Rolán (Universitat Com-
plutense de Madrid) i El Marqués de Santillana y la Corona de Aragón en el marco del Hu-
manismo peninsular, a càrrec de Miguel Ángel Pérez Priego, professor hispanista de la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància. Segons va dir en l’obertura de l’acte el Sr. Francesc
de Paula Caminal, Delegat de la Generalitat de Catalunya a Madrid, «vamos a primar y a po-
tenciar espacios de conocimiento, vamos a hacer multiculturalidad, multisectoralidad, vamos
a ser transversales».

Els textos es publicaran —conjuntament amb el col.loqui que va tenir lloc a continuació—
en un monogràfic de la «Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca»
(UNED), actualment en premsa. Cal comentar que va assistir-hi principalment un públic uni-
versitari, alumnat de les tres Universitats madrilenyes on s’imparteix aquesta docència —els
alumnes de l’Autónoma ara poden cursar català a la UNED—, però sobretot un important con-
tingent de professorat, col.legues de matèries veïnes, amb les quals es contextualitzen o dina-
mitzen les lletres catalanes; destaquem, sobretot, els assistents de Filologia Clàssica i de
Romàniques (italianistes, hispanistes...), així com de Filosofia. Amb això, les Converseses
beneficien doblement del fet del diàleg crític i de la interdisciplinarietat.

També cal donar notícia de la publicació del llibre Lectures de literatura catalana a Ma-
drid. Quinze lliçons del seminari al Centre Cultural Blanquerna (1997-2002),que recull una
mostra del seminari que coordina Fina Llorca i que consta d’unes lectures de Literatura Cata-
lana explicades per professors de català de les Universitats madrilenyes, seguides de col.loqui;
enguany ha tingut lloc la VI sessió, composta per 10 lliçons. S’ha editat amb ocasió del desè
aniversari de les Aules de Català a Madrid i se n’ha fet càrrec la Generalitat de Catalunya, qui
l’acull a la col.lecció «Textos i Documents» 25. [J. B. /J. R.]

Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d’Andorra.— Any 2001: 1) Cam-
panya de difusió de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial. «Tothom té dret a ser
atès i correspost en català», que és l’inici de l’article 3, va ser l’eslògan triat per difondre el
contingut de la Llei, i especialment l’obligació de saber atendre el públic en català, contingu-
da en la disposició transitòria segona, que va entrar en vigor el gener del 2002. 2) Desplega-
ment de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial.Totes les actuacions del Servei van
girar a l’entorn de la difusió de la Llei i de les gestions perquè sigui aplicable amb el consens
general de la societat andorrana. 3)Tramesa d’informació sobre la Llei als establiments de
farmàcia. El Servei ha enviat informació sobre els punts més destacats de la Llei (carta i fu-
llets) a 50 establiments de farmàcia i a les direccions de Personal dels grans magatzems. 4) 2n
Congrés europeu sobre planificació lingüística. Des del mes de gener tot l’equip del Servei
va estar organitzant el debat durant tres dies de 250 especialistes d’arreu d’Europa, amb re-
presentació d’altres països de fora del continent, en què es van debatre estratègies de política

CRÒNICA 425



i planificació lingüística locals, regionals, nacionals i multinacionals i s’hi van exposar exem-
ples concrets de diversos àmbits. Els actes van tenir lloc al Centre de Congressos i Exposicions
d’Andorra la Vella els dies 14, 15 i 16 de novembre del 2001. El Segon Congrés Europeu de
Planificació Lingüística va ser fruit de la cooperació entre els Governs d’Andorra, de la Ge-
neralitat de Catalunya i de les Illes Balears. Anteriorment l’Institut de Sociolingüística Cata-
lana en solitari havia organitzat una primera edició del Congrés a Barcelona el 1995. L’objec-
tiu del Congrés era reunir experts sobre planificació lingüística de diversos països per donar a
conèixer i debatre les noves situacions lingüístiques que la societat ha d’afrontar davant dels
importants canvis polítics, econòmics i tecnològics del nou mil.lenni. Els temes tractats van
cobrir diversos camps: el marc legal, la promoció dels usos, la codificació lingüística, l’edu-
cació, les polítiques d’integració, l’àmbit judicial, els mitjans de comunicació, les indústries
culturals, les noves tecnologies, etc. També es va voler facilitar l’intercanvi d’informació en-
tre especialistes i fomentar el debat i la reflexió a l’entorn de la planificació lingüística. Les
llengües de treball van ser el català, el francès, l’anglès i el castellà. Hi va haver uns 250 par-
ticipants. El Congrés va aplegar 250 tècnics en política lingüística i planificació lingüística
procedents de tot Europa: Andorra, França, Alemanya, Bèlgica, el País de Gal.les, Irlanda del
Nord, Lituània, Suècia, Bèlgica, Txèquia, Catalunya, les Illes Balears, el País Valencià, Galí-
cia, Euskadi, etc. Hi van assistir també especialistes de territoris que hi tenen algun lligam cul-
tural, geogràfic o polític, com ara el Quebec o Algèria. Pel que fa al món acadèmic, hi van as-
sistir també diversos especialistes en sociolingüística de l’àmbit internacional i català. Entre
aquestes autoritats destaquen: Isidor Marí, Albert Bastardas, Björn H. Jernudd, François Grin,
Vesna Crnic-Grotic, Xabier Aizpurua, Colin Williams, Pierre Bouchard, María-José Azur-
mendi, Albert Branchadell i Miquel Àngel Pradilla. 5) Diccionari de la neu i les allaus. Du-
rant el 2001 es van acabar les feines d’elaboració i correcció del Diccionari i el Ministeri de
Turisme i Cultura va signar amb el Termcat el conveni per a l’edició. El dia 15 de novembre
es va fer l’acte de presentació dins el marc del 2n Congrés europeu sobre planificació lingüís-
tica. El Diccionari de la neu recull gairebé 2.300 termes relatius a la nivologia, la geomorfo-
logia, els esports de neu, l’alpinisme, la medicina esportiva, els salvaments, les infraestructu-
res i els equipaments. 6). Informatització del Diccionari català-valencià-balear. El
Diccionari català-valencià-balear constitueix una obra d’un valor documental extraordinari
per al coneixement de la llengua en totes les seves varietats dialectals, perquè és una de les
obres generals que conté més termes propis de la varietat nord-occidental del català, i dins d’a-
questa inclou molts termes propis del Principat d’Andorra. Per això el Ministeri de Turisme i
Cultura va signar un conveni amb l’Institut d’Estudis Catalans per fer possible, amb altres go-
verns i institucions, la versió informàtica d’aquesta obra.

Aquest projecte s’ha dut a terme en compliment de l’article 35.1.b de la Llei d’ordenació
de l’ús de la llengua oficial, que estableix que «el Govern i els altres poders públics han d’a-
favorir acords i convenis de col.laboració amb les universitats i altres organismes estrangers a
fi de garantir un desenvolupament òptim global de la llengua oficial». 7) Ajuts a la investi-
gació.Per primera vegada, atesa la manca d’investigació lingüística sobre Andorra, el Depar-
tament de Cultura va oferir una ajuda a la proposta d’estudi que es considerés més atractiva
d’acord amb les bases que es van fer públiques amb l’edicte corresponent. El guanyador va ser
Ernest Querol Puig, de la Universitat Oberta de Catalunya, amb la proposta Usos i represen-
tacions socials del català a Andorra. Delimitació de les variables que afavoreixen l’ús del ca-
talà a Andorra, un estudi que es va fer efectiu durant el 2002. Any 2002 1) Creació de la pà-
gina web del Servei (http://catala.andorra.ad). Es tracta d’una nova eina oferta pel SPL per
facilitar determinats serveis mecanitzables: informació sobre cursos, informació dels serveis
oferts pel SPL, bústia per a consultes, models de documents, formulari de queixes, informació
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sobre premis, beques i ajuts a la investigació lingüística, etc. L’objectiu darrer de la web és
oferir recursos i informació sobre la llengua catalana a Andorra. Concretament, sobre:

a) El marc legal i la situació sociolingüística.
b) Eines per millorar el coneixement lingüístic: models de documents, fitxes amb expli-

cacions sobre gramàtica i convencions gràfiques, informació sobre cursos, informació dels
serveis oferts pel SPL, bústia per a consultes, etc.

c) Accés als recursos sobre llengua que hi ha a Internet a través del Calaix d’enllaços.
d) Informació sobre premis, beques i ajuts a la investigació lingüística.
La web s’adreça sobretot (per bé que és oberta a tothom) a la societat andorrana, espe-

cialment al sector socioeconòmic: assegurances, banca, immobiliària, turisme, etc. També pot
servir als funcionaris del Govern, així com a la resta de l’administració pública: comuns, em-
preses parapúbliques, etc. 2) Vocabulari de bars i restaurants. El sector de la restauració so-
freix un procés de castellanització creixent, que és producte de l’origen no catalanoparlant de
la majoria dels professionals que hi treballen, d’una banda, i del poc èmfasi que posen alguns
propietaris en l’exigència d’un esforç d’aprenentatge de la llengua oficial, de l’altra. Per això,
enguany el Servei de Política Lingüística ha destinat diverses actuacions a aquest sector, que
es considera especialment representatiu de la realitat andorrana. Cal tenir en compte que l’ar-
ticle 17 de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial estableix expressament l’obligació
de redactar els menús i les cartes en català, llengua oficial d’Andorra. Aquesta és, doncs, la
base legal que dóna suport al vocabulari que el Servei ha elaborat i publicat el 2002. El Voca-
bulari té 3.000 entrades i conté noms de plats, tapes, begudes, postres, ingredients i maneres
de cuinar. Totes les entrades catalanes van seguides per les equivalències en castellà, francès
i anglès. El darrer capítol, dedicat a les expressions, les activitats i les feines, també està tra-
duït al rus. 3)Publicació del llibre Coneixements i usos lingüístics de la població escolar
d’Andorra. L’any 2001 el Servei es va posar a disposició del Centre de la Cultura Catalana per
a assessorar en els qüestionaris i el tractament de les dades que s’obtinguessin en l’estudi que
aquesta entitat va impulsar amb una dotació de la UNESCO.

Els resultats d’aquest estudi quantitatiu fet als alumnes de tots els sistemes educatius d’e-
dats compreses entre els 8 i els 16 anys constitueixen un complement a la informació de caràc-
ter sociolingüístic que el Servei s’ha proposat de recollir, difondre i actualitzar amb vista a
programar actuacions efectives basades en la realitat. 4) Ajuts a la investigació. Tramitació
de l’ajut a la investigació lingüística del Ministeri de Cultura de l’any 2002, que s’ha atorgat
al projecte de Josep Manel Ballarín La interrelació entre la identitat cultural de la població
andorrana i els seus usos lingüístics. Es va adjudicar el mes de novembre, i ja s’han començat
a fer les primeres proves pilot. 5) Participació en nous projectes: Terminologia notarial (no-
vembre 2002); Fires i congressos (2003); Recursos humans (2003). 6) Exposició «Lúdic».
Del 12 al 24 de març vam fer l’exposició de jocs Lúdic, mostra interactiva de jocs en català
en col.laboració amb el Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya. L’exposició
va rebre la visita de 1.152 persones. Lúdicconstitueix un recull de tota classe de jocs infantils
participatius amb intenció didàctica, des dels més tradicionals fins als últims llançaments en
suport electrònic i CD-ROM. El denominador comú és que tots, que sumen més de 260, són
en llengua catalana: la finalitat de la mostra és que els nens i nenes andorrans coneguin aquests
productes existents en l’idioma del país, els quals de vegades són difícils de trobar o queden
eclipsats per les versions en altres llengües. 7) Distribució del CD Atles musical. Una llen-
gua de convit. A l’abril, coincidint amb la Festa de Sant Jordi, es va fer la distribució del disc
compacte Atles musical. Una llengua de convit, que es va editar gràcies a la col.laboració en-
tre el Govern d’Andorra, la Generalitat de Catalunya, el Govern de les Illes Balears i el Go-
vern d’Aragó. Es tracta d’un doble CD amb 35 peces que arreplega cançons i intèrprets de tots
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els territoris de parla catalana, entre les quals hi ha dos temes d’Andorra: Perquè així ho hem
volgut, interpretat per Qüèstia, i Desperta’t home, interpretat per Xavier Dallerès. 8) Cam-
panya de bars i restaurants. Per al sector dels bars i els restaurants s’han elaborat 700 car-
tells de plats combinats i 700 cartells d’entrepans amb els noms en català i un espai per posar-
hi el preu, juntament amb 700 carpetes amb làmines dels plats i els entrepans i un petit
vocabulari a l’interior, i cartells petits per a les taules. 9) Campanya de fruites i verdures.
Amb la finalitat d’oferir una eina a aquest sector, el Servei ha elaborat 1.000 pòsters de quatre
models diferents (en total 4.000 pòsters) amb el nom de les fruites i verdures en català amb
l’objectiu de divulgar aquesta terminologia en els comerços. 10) Catàleg de jocs i joguines
en català Tria i juga. L’ SPL ha fet aquest any una nova edició actualitzada del catàleg de jocs
i joguines «Tria i juga», amb totes les novetats que es poden trobar en català, des del joc de
cartes tradicional fins als joc en CD i DVD, passant pels clàssics jocs de taula i un ampli ven-
tall de jocs a Internet. La franja d’edat dels nens i nenes a qui van destinats els jocs i joguines
del catàleg és de 2 a 15 anys. [N. del C.R.]

* * *

Fundació Germà Colón Domènech (Curs 2002-2003)— La Fundació Germà Colón
Domènech ha continuat durant aquest primer curs complet de vida la seua tasca de promoció de
totes les activitats relacionades amb la Filologia Romànica, tant el coneixement i la recerca,
com el contacte amb altres institucions i personalitats acadèmiques amb interessos semblants.
Una mostra fefaent de tot això ha estat l’organització de seminaris, cicles de conferències, curs
d’estiu, etc., que han destacat pel rigor i l’alta qualitat, conjuminada amb la voluntat d’oferir
sempre un espai d’iniciació i d’aprenentatge a les noves generacions de filòlegs. Cal esmentar
en aquest darrer apartat el seminari impartit durant el mes de novembre de 2002 pel professor
Giuseppe Tavani, catedràtic de la Universitat «La Sapienza» de Roma, sobre la lírica trobado-
resca galaicoportuguesa, de la qual és un reconegut especialista, un tema gairebé absent en els
temaris de molts centres universitaris. Al llarg de les diverses sessions del seminari es tractaren
no sols aspectes temàtics, mètrics, codicològics i autorials, sinó també les afinitats i divergèn-
cies que aquesta tradició lírica manté amb els trobadors occitans i catalans. Com a colofó de
l’estada del professor Tavani a Castelló de la Plana, hi dictà una conferència sobre «lírica tro-
badoresca peninsular», adreçada a un públic més general, bàsicament format per estudiants de
primer cicle de la Universitat Jaume I, un públic que la Fundació Germà Colón Domènech no
vol desatendre, més encara en moments molt delicats per a les disciplines estrictament filològi-
ques. Potser per això que, al mes de maig, el Patronat de la Fundació invità el professor Luis
López Molina, catedràtic de la Universitat de Ginebra, per a parlar sobre les Gregueríasde Ra-
món Gómez de la Serna, una conferència plena d’intuïcions i de lectures intel.ligents.

Amb el cicle de conferències «Escrits de dones, escrits sobre dones. La dona en la llen-
gua i en la història de la literatura romànica», que se celebrà durant les dues primeres set-
manes del mes d’abril, s’hi pretenia oferir un panorama de la varietat i la qualitat de les da-
rreres aportacions al tema i alhora fer una repassada a moments essencials de la literatura
romànica i a aspectes de la llengua actual. L’augment de les reflexions sobre la llengua i la
literatura de dones o sobre dones en aquests darrers anys ha contribuït a matisar i a renovar
vells dogmes i tòpics que omplien les pàgines dels manuals. La Fundació no volia mantenir-
se aliena a aquestes renovacions i per això optà per organitzar aquest cicle. Hi participaren
els professors Leonardo Romero (Univ. Saragossa), Santiago Fortuño (Univ. Jaume I), Llú-
cia Martín (Univ. d’Alacant), Ricardo Morant (Univ. de València), Rafael M. Mérida
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