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de la prolífica editorial d’orientació religiosa Nova Terra (1956-1978), amb 800 títols publicats,
el 60 % en castellà i el 40 % en català. Quer es va centrar especialment en els textos traduïts que
van aparèixer en cadascuna de les seves col·leccions i les diferents temàtiques tractades.

La clausura del simposi va anar a càrrec d’Albert Manent, el qual, amb l’exposició «Traduir
en la primera postguerra: versions clandestines en català i traductors al castellà», va mostrar tant
el seu gran coneixement de l’època com de la temàtica tractada durant el simposi, posant així un
brillant punt i final a dos dies de feina intensa.

Amb la celebració del III Simposi sobre traducció i recepció en la literatura catalana es va
poder comprovar com la traducció durant el franquisme va adoptar dues orientacions diferencia-
des i de vegades coincidents, expressada en català i en castellà, i forçada tant per les circumstàn-
cies històriques com per la realitat del món editorial català.

Cal destacar la presència en les sessions de divendres dels fills de l’editor Aymà els quals, amb
la complicitat d’Albert Manent, van ajudar a contextualitzar i a aclarir als assistents alguns aspectes
foscos tant de l’època mateixa com d’algunes circumstàncies concretes del món editorial.

Totes les intervencions van suscitar un bon nombre de comentaris, que van donar lloc a un
debat d’idees i plantejaments molt interessant i profitós. Està prevista la pròxima publicació en un
volum del contingut de les ponències i comunicacions presentades.

Josep Miquel Ramis
Universitat Pompeu Fabra

IX Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra, 24 de juliol – 14
d’agost de 2010). – Entre el 24 de juliol i el 14 d’agost del 2010 es va fer el IX Campus Univer-
sitari de la Llengua Catalana Mallorca-Andorra. Una primera part, del 24 de juliol al 6 d’agost a
Artà (Mallorca) i Menorca, del 6 al 8 d’agost a Girona i del 8 al 14 a Sant Julià de Lòria (Andorra).
Es va inaugurar a Artà dia 26 de juliol amb la presència dels estudiants i els representants de les
institucions organitzadores i col·laboradores, la Sra. Fanny Tur, directora adjunta de l’Institut
Ramon Llull a les Illes Balears, la Sra. Margalida Tous, directora general de Política Lingüística
del Govern de les Illes Balears, el Sr. Rafel Gili, batle d’Artà, la Sra. Rosa Barceló, directora in-
sular de Política Lingüística del Consell de Mallorca i la Sra. Eva Royo, cap d’Accions Internaci-
onals d’Andorra.

L’edició del 2010 ha estat la més nombrosa de les nou edicions que s’han fet amb l’assistèn-
cia de trenta-un estudiants i la més nombrosa també en diversitat d’orígens, de disset estats dife-
rents (Estats Units, Anglaterra, França, Sèrbia, República Txeca, Romania, Rússia, Iran, Alema-
nya, Hongria, Canadà, Espanya, Portugal, Polònia, Argentina, Xile i Itàlia). Per primera vegada
venien estudiants d’Iran i Xile. Tots els estudiants podien parlar català a partir d’ensenyament i
classes rebudes al seu país d’origen, ja sigui a la xarxa de lectorats de l’Institut Ramon Llull o al
Lectorat de Praga que depèn del Govern d’Andorra.

Els estudiants varen poder reforçar el seu nivell de llengua en les hores de classe que es feien
els matins d’Artà i de Sant Julià, que anaren a càrrec de Jenny Vila, professora del Ministeri
d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra i de Joan Llinars, lector de català a
la Universitat de Bucarest (Romania)

S’encarregaren de la part acadèmica del Campus conferenciants com Gabriel Bibiloni, pro-
fessor de la Universitat de les Illes Balears, Gabriel Ensenyat filòleg i professor de la UIB, Josep
Massot i Muntaner, historiador, filòleg, assagista i director de les Publicacions de l’Abadia de
Montserrat, els escriptors Isabel Clara Simó i Joan Francesc López Casasnovas, els historiadors
Jaume Serra Barceló i Maurici Cuesta i el biòleg Santiago Costa.
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Si els matins hi havia classes de llengua i diferents conferències, els capvespres s’aprofitaren
per activitats de descoberta del país. A Mallorca es va visitar el torrent de Pareis, el refugi de
l’Arenalet d’Albarca al Parc Natural de la península de Llevant, la platja de Son Real, la recreació
històrica teatralitzada «Via Fora» de la ciutat d’Alcúdia, i es varen fer tallers sobre glossadors,
fabricació d’instruments tradicionals, Nova Cançó, expressió corporal. A Menorca, la ruta literà-
ria per Ciutadella i diverses platges. A Girona, el barri vell, el Museu del Cinema i diferents llocs
dalinians (Castell de Púbol, Casa Dalí a Portlligat i Museu Dalí de Figueres).

I encara a Andorra en aquesta novena edició es va visitar un lloc molt important en la seva
estructura institucional, la Seu d’Urgell (Catalunya), on viu un dels dos coprínceps del Principat,
el copríncep episcopal. Es va visitar el barri vell, el mercat i la catedral; a part ja dins Andorra
també el Museu del Tabac i Canòlich, es van fer tallers de danses tradicionals i de cuina.

Magnífiques varen ser les vetlades musicals i poètiques a què es va assistir. Un recital de
Biel Majoral al Teatre d’Artà organitzat pel Campus, el concert d’Els Amics de les Arts a Sant
Salvador d’Artà per l’Obra Cultural Balear i el recital poètic de Jordi Prenafeta ja en l’etapa an-
dorrana.

En aquesta edició es va consumar el relleu generacional de les persones encarregades del
Campus. Els primers organitzadors des d’abans de l’etapa de l’Institut Ramon Llull, n’Andreu
Bauçà, lector de català a la Universitat Carolina de Praga, Miquel Font, normalitzador lingüístic
de l’Ajuntament d’Alcúdia (Mallorca) i Joan Ramon Marina, tècnic del Govern d’Andorra, han
donat el relleu als nous joves responsables, a Mallorca, Miquel Àngel Tortell, Sebastià Sansó,
Llorenç Mas i Maria Bellver, i a Andorra, Eva Royo. Aquest relleu és una molt bona notícia per-
què implica una nova saba per renovar il·lusions i energia per continuar oferint conjuntament amb
les institucions aquesta estada lingüística.

Miquel Font Serralta

École d’été franco-allemande en étymologie romane (Nancy, 26-30 de juliol de 2010). –
La setmana del 26 al 30 de juliol de 2010 tingué lloc a la seu de l’ATILF de la ciutat francesa de
Nancy la primera escola d’estiu francoalemanya d’etimologia romànica. Aquesta iniciativa s’ins-
criu en el marc del projecte DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) i tenia com a finalitat
introduir joves investigadors de nivell avançat (doctorats, doctorands, alumnes de màster, etc.) en
l’etimologia romànica i més concretament en la metodologia de la redacció dels articles del dic-
cionari. L’escola d’estiu fou un èxit de participació ja que reuní més d’una quarantena de partici-
pants que cada dia reberen una formació específica sobre com redactar les diferents parts de l’ar-
ticle (redacció de les dades corresponents a cada domini romànic i a la Romània en conjunt,
redacció del comentari, etc.), formació que aplicaren seguidament a la pràctica de la redacció del
lema que havien escollit. Cada jornada es clogué amb una conferència a càrrec de diferents espe-
cialistes en etimologia romànica: Martin Glessgen (Universitat de Zurich), José Antonio Pascual
(RAE i director del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española), Thomas Städtler (di-
rector del Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français, Heidelberg) i Marie-Guy Boutier (di-
rectora de l’Atlas Linguistique de la Wallonie). El curs fou extraordinàriament acollit per l’ATILF,
que disposà un espai de treball per als participants, amb la bibliografia necessària en les prestatge-
ries veïnes, i pel seu equip, que mostrà tota la seva disponibilitat per al bon funcionament del curs
i creà un gratíssim caliu humà durant tota la setmana.

L’abast del curs, però, va més enllà de la darrera setmana de juliol. Els alumnes han continuat
amb la redacció de llurs articles, que, després de les corresponents fases de revisió i correcció,
seran publicats a finals de 2010 junt amb els altres articles del diccionari.
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