
ferències “La diversitat lingüística”. Les sessions, que van consistir en vuit conferències i una
taula rodona, es van celebrar tots els divendres compresos entre el 15 d’abril i el 13 de maig. S’hi
van tocar diversos aspectes relacionats amb la diversitat lingüística del món i de Catalunya
amb l’objectiu de fer prendre consciència de l’existència del multilingüisme i de la seva im-
portància. Van encetar el cicle els professors Juan Carlos Moreno Cabrera (Universidad Au-
tónoma de Madrid) i Jesús Tuson (Universitat de Barcelona) amb dues xerrades magistrals so-
bre els orígens i la pervivència de la diversitat. La setmana següent, Francesc Queixalós
(Universidade de Brasília) i Eva Monrós (Universitat de Barcelona) van portar el focus d’a-
tenció al continent americà i van oferir una visió històrica, taxonòmica i tipològica de les llen-
gües indígenes d’Amèrica. Tot seguit, Mauro Fernández (Universidade de Vigo) i Virginia
Unamuno (Universitat Autònoma de Barcelona) es van centrar en una qüestió d’alta actuali-
tat: la llengua i la immigració; les seves conferències van exposar els aspectes sociolingüístics
de la immigració en general i la seva manifestació en un àmbit particular com és l’escola. El
quart dia, el professor Emilio Ridruejo (Universidad de Valladolid) va descriure les dinàmi-
ques de generació i pèrdua de la diversitat i Ángel Yanguas (Universidad de Sevilla) va oferir
una panoràmica històrica dels estudis etnolingüístics desenvolupats des del segle XVI a les valls
de l’Orinoco. El Cicle es va tancar amb una taula rodona integrada per Liliana Tolchinsky, Jo-
ana Rosselló, Coloma Lleal, Mònica Barrieras i M. Carme Junyent (totes de la Universitat de
Barcelona). Sota el títol “La diversitat lingüística a Catalunya”, la taula rodona va focalitzar
l’atenció en la realitat lingüística actual de casa nostra, configurada arran de les onades mi-
gratòries dels darrers decennis. Es van aportar dades sobre el plurilingüisme i les repercus-
sions que té en la societat i l’escola, l’interès que suscita en l’àmbit acadèmic i, sobretot, el pa-
per que fa i pot fer en el futur del català. El mapa lingüístic del nostre país és molt més divers
que fa un segle, fet que ens enriqueix culturalment, car cada llengua aporta una visió del món
inèdita i la convivència en la diversitat aporta flexibilitat. El futur del català passa per la con-
vicció que la nostra llengua, com totes les altres, té el seu lloc en el tresor lingüístic del món i,
a més, pot ser l’eix cohesionador —que no homogeneitzador— de la comunitat multilingüe
que és Catalunya. [E. M. M.]

* * *

Propòsits i activitats de l’Aula Carles Riba de la Universitat de Barcelona (febrer de
2005). — L’Aula Carles Riba neix el 1969. Amb motiu d’escaure-s’hi el desè aniversari del
traspàs de qui, més emblemàticament que ningú, millor havia sabut aparellar la dedicació pro-
fessional a l’estudi de les lletres clàssiques i el compromís extrem amb el conreu de les lletres
catalanes. És llavors que, des de la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelo-
na, i gràcies d’antuvi sobretot a la iniciativa dels professors de grec, Josep Alsina, i de català,
Antoni Comas, s’impulsa l’elaboració d’una miscel.lània interdisciplinar que, sota el títol de
In memoriam Carles Riba 1959-1969, apareix publicada per Editorial Ariel el 1975. Referible
a la dinàmica generada en l’acompliment d’aquest primer objectiu ho és també el fet de la pre-
sentació i l’edició, a cura de Carles Miralles, successor de Josep Alsina com a representant del
Departament de Grec, de les traduccions en vers de Sòfocles i Eurípides que Carles Riba ha-
via deixat inèdites.

La prematura mort d’Antoni Comas el 1981 enceta un parèntesi en el desplegament de
l’Aula Carles Riba que es perllonga fins al 1998. Any en què alguns professors, tant del De-
partament de Filologia Grega com del de Filologia Catalana de la UB, atesa la coincidència
d’interessos a l’hora d’interessar-se per les múltiples i vàries implicacions de la transmissió
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del llegat clàssic en la cultura catalana, decideixen reprendre l’activitat de l’Aula Carles Riba,
conservant-ne el nom i, així mateix, els grans objectius programàtics, ço és: la recerca i la di-
fusió d’aquells valors que, al llarg d’una tradició secular, s’han remès a la civilizació greco-
llatina, amb vista a l’autoafirmació, per adhesió o per contrast, de les cultures nacionals euro-
pees, també de la catalana.

De llavors ençà, a banda nombroses sessions regulars de treball, l’Aula Carles Riba ha or-
ganitzat tres Simposis i tres Jornades, sempre comptant amb la variada participació de dife-
rents especialistes en àmbits diversos i des d’una perspectiva interdisciplinar.

D’entre les Jornades, la primera en el temps, com també l’única restada inèdita, se celebra
els dies 24 i 25 d’octubre de 2002 i gira entorn de “Romanticisme alemany i tragèdia”, amb un
especial èmfasi en la recepció de la retòrica aristotèlica en l’idealisme alemany, en els deutes
de l’obra de Wagner envers la tragèdia grega, i en el resseguiment de la petja clàssica en al-
guns poemes de J.V. Foix traduïts al francès.

La segona jornada (14-III-2003), sota la denominació genèrica de “Romanticisme i Nou-
centisme a la Universitat de Barcelona”, és concebuda en record i en homenatge a alguns dels
“grans mestres de la Filologia Catalana i de la Filologia Clàssica”, concretament Bergnes de
las Casas, Milà i Fontanals, Rubió i Lluch, Lluís Segalà, Pompeu Fabra, Joaquim Balcells i
Rubió i Balaguer. Les actes corresponents han aparegut a finals de 2004 dins les Publicacions
i Edicions de la Universitat de Barcelona.

La tercera jornada, fins ara, és la celebrada el 27 de febrer de 2004, que, amb voluntat mo-
nogràfica, se centra en la figura i en l’obra de Joan Ferraté; l’edició de les actes corresponents,
aparegudes la primavera de 2005, és a càrrec en aquest cas de les Publicacions de la Residèn-
cia d’Investigadors del CSIC.

D’entre els Simposis, n’és el primer, amb valor segons com de presentació de la ressorgi-
da Aula Carles Riba, el que té lloc els dies 25 i 26 de novembre de 1999, sota el títol genèric
de “Els clàssics i la construcció d’una ideologia nacional”, en el qual, després de l’emmarca-
ment i de la tipificació de les relacions entre Classicisme i Noucentisme, s’estudien les res-
pectives aportacions que hi fan Nicolau d’Olwer, Joan Crexells i el mateix Riba.

El segon Simposi (14-XII-2001) és de fet un aprofundiment en algunes de les grans qües-
tions ja plantejades en l’anterior, i així, doncs, d’acord amb la denominació de “Els clàssics i la
construcció d’una literatura (1900-1939)”, es destrien tant elements característics en l’assumpció
i en la refracció de l’heretatge clàssic per part de la Catalunya de començaments del XX, com es
dóna compte alhora de l’específica apropiació que en fan un Carner o un Guerau de Liost. Les ac-
tes de tots dos simposis apareixen publicades, sota el títol de Polis i Nació. Política i Literatura
(1900-1939) el 2003 com a Annex 2 de la revista Ítaca. Quaderns Catalans de Cultura Clàssica.

El fins ara darrer Simposi organitzat per l’Aula Carles Riba se celebra els dies 24 i 25 de
febrer de 2005. El seu títol —deliberadament genèric per tal com pretén designar globalment
els grans objectius programàtics de l’Aula— és el de “Mites clàssics en la literatura catalana
moderna i contemporània”. D’acord amb aquesta formulació, doncs, un primer apartat es de-
dica al resseguiment de l’empremta d’aquests mites en l’obra dramàtica cabdal del XVIII català
(la Lucrècia de Joan Ramis), als deutes que hi serven l’activitat de Vicenç Albertí com a tra-
ductor de Metastasio i la d’Antoni Febrer com a estudiós de la mitologia; també a la conside-
ració de com la mitologia antiga perviu en els Zeitbegriffe (o “conceptes d’època”) coetanis.
El segon apartat —més profús per tal com, a la Catalunya que arrenca del Modernisme, es va
intencionadament a la recerca d’aquesta influència— acull intervencions sobre la reelabora-
ció de mites clàssics en la poesia modernista i noucentista, en l’obra dels escriptors mallor-
quins de postguerra i en la dramatúrgia dels darrers anys; també sobre la recurrència d’algun
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d’aquests en concret fins als nostres dies (com ara el de la Nausica), i sobre l’especial recrea-
ció que fa un Salvador Espriu de l’amor clàssic en el seus mites femenins, la que duu a terme
un Llorenç Villalonga d’Aquil.les i Pàtrocle, la que protagonitza en pròpia pell Mercè Rodo-
reda de l’Odissea i la que proposa Palau i Fabre d’Electra.

Tot comptat i debatut, doncs, un balanç tan intens com fructífer, que permet augurar una
tenaç continuïtat a la plataforma que, avui dia, més fa per la comprensió crítica de la inestron-
cada intertextualitat entre el passat grecollatí i la dinàmica creativitat de les lletres catalanes
d’ahir i d’avui. [J. M.]

Terceres Jornades d’Estudi “Víctor Català”. El centenari de la publicació de Solitud
(L’Escala, 17, 18 i 19 de març del 2005). — La vila de l’Escala i el seu Ajuntament han sa-
but respondre al repte de ser el lloc on va néixer i va viure Caterina Albert i Paradís: la casa fa-
miliar dels Albert és avui un Arxiu-Museu —on es guarden, sota la cura de Lluís Albert, im-
prescindibles documents per a l’estudi de l’autora—, s’hi ofereix una beca per a estudiar
Víctor Català i s’hi organitzen les Jornades d’Estudi dedicades a la vida i l’obra de l’autora es-
calenca. Les anteriors —de l’abril del 1992 i del setembre del 2001, amb les actes, totes dues,
publicades per l’Abadia de Montserrat dins la “Biblioteca Abat Oliba”, als números 118 i
241— eren obertes a qualsevol tema relacionat amb l’autora; les Terceres Jornades, dirigides
per Pep Vila, s’han dedicat preferentment a la novel.la Solitud, als cent anys de l’edició, i no
han estat només d’estudi sinó que també s’han ocupat de la projecció de l’obra de Víctor Ca-
talà a altres arts.

La primera jornada es va configurar, al matí, amb les ponències, dins de la temàtica de
Víctor Català com a escriptora, de Mariàngela Vilallonga «Escriure en femení» i de Núria
Nardi «Caterina Albert i les escriptores: entre la solitud i les relacions literàries». La tarda es
dedicà a la recepció i a la projecció de l’obra de Víctor Català en la literatura espanyola, amb
les comunicacions «Recepció hispana de l’obra de Caterina Albert i Paradís (Víctor Català).
Notícies històrico-literàries» de M. Dolors Madrenas i Joan Ribera, «Estudi comparatiu de les
traduccions castellanes de Solitud (1907, 1986)» de Juan J. Ortega, «Modernisme, narrativa,
dialecte: a propòsit de Solitud (1905) i de Sonata de otoño de R.M. del Valle Inclán» de M. Te-
resa Garcia Junceda i «Traduccions castellanes de contes de Caterina Albert/ Víctor Català per
M. Luz Morales al diari El Sol (Madrid, 1929)» d’Empar Hurtado. Situats en altres camps es
llegiren «Aproximació comparativa a l’adaptació cinematogràfica de Solitud (1990)» de Car-
les Cortès i «Epistolari Lluís Via - Víctor Català» d’Irene Muñoz.

A la segona jornada, Jordi Castellanos, amb la ponència «Estremiments i esgarrifances.
Solitud: de l’inconscient a la consciència», féu una interpretació de la novel.la amb l’anàlisi de
la Mila com un personatge que es construeix mitjançant un procés que va de la fisiologia a la
psicologia, que completa les seves anteriors lectures per a mostrar un cop més la complexitat
de l’obra i el seu ancoratge en els moviments culturals i ideològics. Després s’hi presentà el
treball «Traducció de Solitud a l’italià d’Alfredo Giannini» d’Anna M. Saludes, de la Univer-
sitat de Florència, que no tractà només la traducció sinó que també féu aportacions interpreta-
tives personals. Igualment amb caire interpretatiu, i amb el focus en el punt de vista narratiu i
el paisatge, Carme Arnau presentà «Solitud. Cel i muntanya, muntanya i cel». Kathleen Mc-
Nerney, traductora de Víctor Català a l’anglès, analitzà críticament «La traducció de Solitud a
l’anglès de David Rosenthal», comunicació que generà un debat sobre les traduccions per una
banda i la pertinença de mantenir el pseudònim que adoptà l’autora per una altra. La tarda es
destinà a la ponència de Maria Lluïsa Julià «Mila: genealogia d’un personatge amb veu prò-
pia», i a les comunicacions «La Nela, precedent de la Mila?» d’Anna Almazan i «L’alenada
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