
volums de Diaris i records del seu pare, Pere Coromines, i tres volums més de treballs propis
molt especialitzats, que van aparèixer amb el títol Entre dos llenguatges. Un cop superada fe-
liçment aquesta prova, Coromines va confiar a Cahner l’edició dels seus dos magnes diccio-
naris, que el gran lingüista va tenir la joia de veure impresos en vida.

Al final de les sessions dels dies 5 i 26 d’abril i 3 de maig, es va fer una projecció de l’en-
trevista de Josep M. Espinàs a Joan Coromines emesa el dia 21 de març de 1995 al programa
Stromboli de Televisió de Catalunya.

La sessió ordinària de la Secció Filològica de l’IEC del mes de juliol, celebrada, excep-
cionalment, a Esterri d’Àneu, el dia 1, va tenir també caràcter d’homenatge a Joan Coromines,
el qual es va concretar, especialment, en la col.locació, el dia 2, d’una placa commemorativa
de la borda de Perosa, del terme d’Alòs d’Isil, aigües amunt del Noguera, camí de Montgarri.

La celebració oficial de l’Any Coromines va del 21 de març de 2005 al 31 de desembre de
2006, període en què han de tenir lloc els actes organitzats per la comissió designada pel go-
vern de la Generalitat de Catalunya. [A.J.]

* * *

Primer Simposi Internacional de Catalanística (Brussel.les, 13-15 de juny de 2005). —
Coincidint amb el 75è aniversari de la fundació del Casal Català de Brussel.les, l’àrea de llen-
gua de l’Institut Ramon Llull va organitzar en aquesta ciutat els dies 13, 14 i 15 de juny de
2005 unes jornades de promoció del català en el marc europeu; una part de les activitats de les
jornades, la que va tenir lloc el darrer dia, es va presentar amb el nom de I Simposi Interna-
cional de Catalanística.

L’objectiu de les jornades que emmarcaven el Simposi consistí a aprofitar la celebració
d’aquest aniversari per a potenciar la catalanística, donar ressò al català —des d’una perspec-
tiva acadèmica i política— i pressionar les institucions europees per tal d’aconseguir el reco-
neixement de l’ús oficial d’aquesta llengua en el Consell de la Unió Europea. Amb aquesta fi-
nalitat es va organitzar un conjunt d’actes que combinaren les sessions d’àmbit restringit amb
sessions obertes i també els parlaments dels polítics amb conferències de contingut acadèmic.
Els assistents al Simposi eren fonamentalment catalanistes convidats, procedents de l’àmbit
universitari internacional, i alguns polítics. L’Hôtel de Ville de Brussel.les va servir de marc
per a l’acte inaugural de commemoració de l’aniversari del Casal Català; la resta d’actes van
tenir lloc a les dependències del Patronat Català Pro-Europa i de l’hotel Sheraton de la ciutat.

El desplegament polític es va manifestar amb la presència i les intervencions del president
del Parlament de Catalunya, Ernest Benach, i d’altres càrrecs de la Generalitat de Catalunya:
la consellera de Cultura, Caterina Mieras; el conseller d’Universitats i Recerca, Carles Solà; el
secretari general de Política Lingüística, Miquel Pueyo; el secretari de Cooperació Exterior de
la Generalitat de Catalunya, Albert Royo, i la delegada de la Generalitat de Catalunya a Brus-
sel.les, Anna Terron. Pel que fa a l’aspecte més acadèmic, cal distingir entre les presentacions
dedicades a la promoció i divulgació d’algunes institucions i entitats catalanes —que van ocu-
par tota la sessió matinal del primer dia—, la reunió interna de les associacions de catalanísti-
ca —durant el primer i segon dia— i les conferències de contingut més científic —que es van
reservar per al darrer dia.

Les presentacions preparades per a donar a conèixer algunes institucions catalanes esta-
ven dedicades fonamentalment als representants de les associacions de catalanística convidats.
Van començar amb una exposició d’Àngels Prats, cap de l’àrea de llengua de l’Institut Ramon
Llull, que va presentar les activitats i els objectius de la institució organitzadora dels actes. A
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continuació Anna Terron va explicar quines eren les funcions, els objectius i les activitats del
Patronat Català Pro-Europa. Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, va in-
formar sobre la història, l’organització, el contingut, els projectes en curs i les previsions de
futur d’aquest institució. Mireia Calm, en representació del Departament d’Universitats, Re-
cerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, va explicar les funcions de
l’Oficina de Política Lingüística enfocades cap al món universitari, la mobilitat dels estudiants
en l’àmbit internacional i l’ensenyament del català. Narcís Figueras va presentar la Universi-
tat Oberta de Catalunya. Finalment, Ignasi Casadesús va explicar l’estructura, els objectius i
el funcionament de la xarxa que agrupa les universitats catalanes i que forma l’Institut Joan
Lluís Vives.

Una part del primer dia i el segon dia es van dedicar a una reunió interna de les associa-
cions de catalanística, representades cada una per dos o tres components de la junta directiva.
Les associacions reunides eren l’Anglo-Catalan Society, l’Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes, l’Association Française des Catalanistes, l’Associazione Italiana di
Studi Catalani, el Deutscher Katalanistenverband i la North American Catalan Society. Tam-
bé s’hi va convidar un representant de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, societat fi-
lial de l’Institut d’Estudis Catalans. La reunió, preparada i organitzada per l’Institut Ramon
Llull, tenia com a objectiu el debat de tres documents que havia elaborat aquesta institució i
que, en principi, estava previst que se signessin durant les jornades: 1) Un conveni marc de
col.laboració entre l’Institut Ramon Llull i cada associació, vàlid des de la data de la signatu-
ra fins a la fi de 2006 i prorrogable per períodes de dos anys; aquest conveni és un marc legal
de cooperació i ha de facilitar l’atorgament de subvencions a cada associació; després d’una
sessió de debat i d’algunes modificacions, cada associació va signar el seu conveni. 2) Un pro-
tocol per a la constitució d’una Federació Internacional d’Associacions de Catalanística, que
també fou subscrit, després d’ajustar-ne el text en el debat entre els representants de les asso-
ciacions i entre aquests i els assessors jurídics de l’Institut Ramon Llull; en el protocol s’espe-
cifiquen algunes qüestions tècniques i també els objectius de la Federació, que són, entre d’al-
tres, “facilitar les relacions entre les Associacions de Catalanística i el desenvolupament
d’activitats que donin una major projecció internacional a la catalanística” i “actuar com a in-
terlocutora amb l’Institut Ramon Llull i d’altres institucions públiques i privades per a la pro-
moció de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en l’àmbit acadèmic i universitari”. 3)
Uns estatuts que hauran de regular el funcionament de la Federació; aquests estatuts no es van
arribar a debatre, però probablement es podran aprovar abans d’acabar l’any 2006.

La segona jornada va acabar amb un acte molt concorregut de commemoració de l’ani-
versari del Casal Català, presentat pel president d’aquesta entitat, Manel Camós, per l’alcalde
de Brussel.les, Freddy Thielemans, i pel secretari de Cooperació Exterior de la Generalitat de
Catalunya, Albert Royo. Durant l’acte va pronunciar una conferència Jaume Subirana, presi-
dent de la Institució de les Lletres Catalanes; prenent com a punt de partida l’estada del poeta
Josep Carner a la ciutat de Brussel.les i una perspectiva nacionalista de la poesia, el conferen-
ciant va revisar de manera amena i molt documentada una sèrie d’aspectes sobre la projecció
universal de la cultura i de la literatura catalanes. El president del Parlament de Catalunya va
cloure l’acte.

Cinc conferències i dues taules rodones van centrar l’activitat del Simposi, reservat per a la
tercera jornada. Modest Prats, professor de la Universitat de Girona, va iniciar les intervencions
de contingut acadèmic il.lustrant amb diferents lectures i des d’una perspectiva lingüística l’ac-
tivitat creativa de Ramon Llull. Joan Solà, professor de la Universitat de Barcelona, va dedicar
la seva intervenció a la figura de Joan Coromines i va ressenyar les activitats que enguany ser-
viran per a commemorar el centenari del naixement d’aquest filòleg. August Bover va presen-
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tar un informe detallat sobre la situació de la catalanística dins i fora dels Països Catalans. El
rector de la Universitat d’Andorra, Daniel Bastida, en qualitat de president de l’Institut Joan
Lluís Vives, va fer un informe sobre la situació del català en el conjunt de la xarxa de les uni-
versitats que integren aquesta institució. El conseller Carles Solà va fer un esbós sobre els can-
vis que s’estan produint en l’espai universitari europeu i sobre la posició dels estudis de la llen-
gua i la literatura catalanes dins aquest marc. Pel que fa a les taules rodones, la primera,
presidida per un representant de cada una de les sis associacions de catalanística, va consistir en
una presentació de la situació i les activitats de cada associació; la segona, presidida per juris-
tes i polítics, va debatre la posició institucional del català en el si de la Unió Europea. Al final
de la sessió uns breus parlaments dels polítics catalans i del director de l’Institut Ramon Llull,
Xavier Folch, van servir com a cloenda de les jornades i del Simposi. [L. P. i G.]

IX Col.loqui internacional sobre llengües i cultures paleohispàniques (Barcelona, del
20 al 24 d’octubre de 2004). — Els col.loquis internacionals sobre llengües i cultures pale-
ohispàniques acumulen ja una relativament llarga tradició de trenta anys, des que en 1974 tin-
gué lloc el primer d’ells a Salamanca. D’ençà d’aleshores i fins en aquest novè col.loqui,
aquestes reunions d’abast internacional i d’un altíssim nivell han estat caracteritzades per dos
trets que li confereixen la seva particular fesomia: llur caire itinerant i la voluntat de no deixar
passar massa temps entre col.loqui i col.loqui, per bé que les dificultats inherents a la prepara-
ció d’un congrés d’aquestes característiques no han permès d’establir un ritme regular, i els
lapses de temps al llarg de la seva història oscil.len entre els dos anys transcorreguts entre el
primer i el segon i els cinc anys que han separat altres dates de la reunió, entre elles aquesta i
la immediatament anterior, que s’escaigué a Salamanca l’any 1999. Dóna la impressió que és
la forta voluntat col.lectiva de sobreposar-se a les feixugues complicacions que l’organització
d’aquesta mena d’actes comporta la que manté viva aquesta tradició, la desaparició de la qual
seria sens dubte una greu pèrdua per a un camp de recerca clarament interdisciplinari que ne-
cessita, com cap altre, de la periòdica avaluació dels avenços assolits i de l’interromput inter-
canvi d’idees i informacions.

El caire itinerant dels col.loquis de paleohispanística permet de traçar un mapa clar dels
llocs de referència internacional per a aquesta àrea d’investigació. Cada col.loqui va unit a un
nom o uns noms cabdals de la disciplina (per exemple, Tübingen i Tovar, Vitòria-Gasteiz i
Mitxelena-Gorrochategui, Colònia i Untermann, Salamanca i Villar, per citar-ne només uns
quants), i en aquest sentit, no és cap sorpresa que Barcelona hagi estat la seu del IX Col.loqui:
l’organització d’aquest darrer col.loqui va lligada íntimament al professor de la Universitat de
Barcelona Javier Velaza, qui en els darrers anys ha esdevingut una figura preeminent en l’epi-
grafia paleohispànica. Ell ha estat l’artífex d’aquest fructífer col.loqui que ha palesat, un cop
més, la vitalitat d’aquests estudis.

El col.loqui ha estat articulat al voltant de sis ponències i un “taller de discussió” i, com és
habitual, les diferents disciplines que convergeixen en el camp de la paleohispànistica —ar-
queologia, història, epigrafia i interpretació lingüística— han estat a bastament representades.

Centrant-nos en els dos darrers tipus d’acostament —els més interessants per als lectors
d’aquesta revista—, cal assenyalar el general alt nivell de les contribucions presentades. Re-
marquem d’entrada la creixent presència de la tipologia lingüística com una eina que pot do-
nar resultats interessants —tot i que per ara encara limitats— en l’estudi d’una llengua tan im-
penetrable com l’ibèric. Sensible al potencial innovador d’aquest enfocament, Velaza volgué
expressament que una de les ponències estigués a càrrec d’un dels més conspicus impulsors de
l’aproximació tipològica a l’ibèric, X. Ballester (“Lengua ibèrica: hacia un debate tipológi-
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