
nics nord-occidentals; i Margarida Bassols (Grup Llengua i Mèdia de la Univ. Autònoma de
Barcelona) s’ocupà de la presència de la variació geogràfica a la programació de TV3.

El segon seminari va abordar el fenomen estudiat, ara des de l’àmbit de l’ensenyament.
Tres nous ponents s’encarregaren d’aportar informacions sobre el tema: Maria Areny (SE-
DEC, Dpt. d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) va presentar les directrius, en rela-
ció amb l’estandardització i la diversitat dialectal, que es donen a l’ensenyament infantil i pri-
mari a Catalunya; Josefina Carrera (Grup d’Estudi de la Variació) exposà algunes dades de la
seua Tesi doctoral a propòsit dels efectes que té en la població escolar nord-occidental la di-
fusió de la varietat estàndard; i, finalment, Carles Segura (Univ. d’Alacant) va parlar dels efec-
tes de la mateixa qüestió en la població escolar del sud valencià.

La Jornada es va cloure amb una taula rodona molt animada on ponents i assistents van
debatre sobre el complicat encaix de dos termes, variació i estàndard, que, tot i ser presentats
sovint com a incompatibles, al meu parer, són absolutament indestriables. [M. À. P. C.]

Seminari sobre les Regles d’esquivar vocables (París, 26 d’octubre de 2000). —El dia
26 d’octubre de 2000 tingué lloc a París el Seminari sobre les Regles d’esquivar vocables o
mots grossers o pagesívols de Pere Miquel Carbonell, a càrrec del Professor Antoni M. Badia
i Margarit, editor de les Regles (1950-1952;1999). El Seminari, organitzat per l’Instituto Cer-
vantes amb la col·laboració del Centre d‘Études Catalanes, es realitzà a la Biblioteca Españo-
la de l’avenue Marceau de la capital francesa. Acompanyaren el curs vuit alumnes.

El Professor Badia començà per situar els participants en el context humanístic valencià i
català de la segona meitat del s. XV; en aquest dedicà especial atenció a la «qüestió de la llen-
gua»: la polèmica que sobre l’ús correcte de la llengua tingué lloc a València entre els escrip-
tors Bernat Fenollar i Jaume Gassull; a continuació fou tractat a bastament el manuscrit de les
Regles: la realització, el contingut, la història i els estudis que li han estat dedicats a partir de
la seva primera edició a començaments dels cinquanta; finalment el professor Badia argüí els
motius que el dugueren a reconèixer Pere Miquel Carbonell com a autor de les Regles, en lloc
dels citats en el text: el valencià Bernat Fenollar i el barceloní Jeroni Pau, cosí de Carbonell;
les reproduccions fotogràfiques del manuscrit ajudaren a il·lustrar l’exposició.

La segona part del Seminari fou dedicada a l’anàlisi de certs aspectes lingüístics contin-
guts en les Regles; la tria fou la proposada pels alumnes. En concloure el Seminari, el profes-
sor Badia posà en relleu que les Regles, si s’haguessin editat en l’època de la seva redacció (ca.
1492), haurien fet del català la primera de les llengües romàniques a tractar la preocupació dels
seus parlants pel correcte ús de la llengua pròpia. [L. A.]

Cursos de llengua catalana a la Universitat de Budapest (1999-2000). —Paral·lela-
ment amb els cursos de filologia espanyola, des de l’any 1971 hi ha, ininterrompudament, cur-
sos de català al Dpt. d’Espanyol de la Univ. Eötvös Loránd (ELTE) de Budapest. Els cursos
de llengua, iniciats per Kálmán Faluba, des de l’any 1991 són impartits per lectors (el de 1999,
per Eloi Castelló). Com els anys anteriors, l’estiu de 1999 dos dels alumnes van anar a cursos
d’estiu a Gironella i altres dos a Prada de Conflent. A l’estiu de 2000 van assistir als cursos de
Gironella dues alumnes nostres. [K. M.]

Segon cicle del programa biennal d’especialització en filologia catalana (Budapest,
1999-2000). —L’any acadèmic 1995/96 neix el programa biennal d’especialització en filolo-
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gia catalana que va finalitzar el seu segon cicle el juliol de 1999. En el programa ensenyen
Katalin Kulin, Kálmán Faluba, Balázs Déri, János Kalmár i Ildikó Szijj.

Des de l’any acadèmic 1997/98 als segons semestres Károly Morvay ensenya com a pro-
fessor invitat de Lingüística Romànica a la Univ. de Girona. A la inauguració de l’any acadè-
mic 1999/2000 Lola Badia i Xavier Lamuela, professors de la Univ. de Girona, van dictar con-
ferències sobre «La literatura del yo en Ramon Llull» i «Occità i català: una introducció de
sociolingüística comparativa», respectivament. [K. M.]

Publicacions d’interès a Budapest (1999-2000). —L’octubre de 1999 va aparèixer un
dossier català de la revista mensual de l’Associació d’Escriptors Hongaresos (Magyar Napló).
La secció «Observador europeu» hi presenta un panorama de la literatura catalana (poesia i pro-
sa) contemporània. Les traduccions van acompanyades d’un estudi aprofundit de Balázs Déri.

El novembre de 1999 surt el tercer volum de la «Biblioteca Catalana» (Katalán Könyvtár),
publicada per l’editorial Íbisz. La sèrie, iniciada el 1997, va debutar amb una antologia bilin-
güe (català - hongarès) de la poesia catalana del s. XX, amb el títol de «Raó i follia». (Traduc-
cions, notes i un «Esbós històric de la de literatura catalana» de Balázs Déri). El segon volum,
«A gondviselés szeszélyei» (Coses de la providència), de l’any 1998, és una selecció de con-
tes d’autors catalans del s. XX —de Víctor Català a Quim Monzó. (Traduccions de Judit Tomc-
sányi i Zsuzsanna Tomcsányi). Pel desembre de 1999 es presenta el nou volum, una selecció
de les poesies d’Ausiàs March, editades en una antologia trilingüe (català, castellà, hongarès)
amb notes d’ambició filològica. Les versions castellanes són de Pere Gimferrer i de Josep M.
Micó, les hongareses de l’antòleg Balázs Déri.

De la collita dels anys anteriors cal mencionar el volum d’estudis i traduccions publicat el
1997 pels col legues i deixebles de Katalin Kulin per homenatjar-la en el seu 70è aniversari.
(Hommages à Kulin Katalin, red. Katalin Halász. Budapest: Palimpszeszt Könyvek Nr. 1.) El
llibre conté també la llista de publicacions de la il·lustre hispanista i catalanòfila hongaresa.

A l’estiu de 2000, en el marc del programa de doctorat de romanística, Ildikó Szijj, pro-
fessora adscrita al departament de portuguès, però que que imparteix també cursos de gallec i
de català, va defensar la seva tesi de doctorat sobre la «Història del verb gallec des de la pers-
pectiva de la morfologia natural». [K. M.]

* * *

Lectures de tesis doctorals a la Universitat de Barcelona: I. Vicent Pitarch i Almela.
—El 25 de febrer, Vicent Pitarch i Almela va llegir la tesi doctoral La llengua de la predica-
ció, durant el Barroc, al País Valencià, sota la direcció d’Antoni M. Badia i Margarit.

Aquesta investigació —sobre història de la llengua catalana— arranca de la hipòtesi que
la predicació va contribuir activament en el procés de contacte de llengües dins la societat va-
lenciana durant l’etapa compresa entre el concili de Trento i el Decret de Nova Planta (1707).
Sobre una intensa recerca arxivística i bibliogràfica —en la qual han estat especialment pro-
ductius els decrets eclesiàstics sobre la predicació, les visites pastorals i les relacions ad Limi-
na, a més de la bibliografia sobre festivitats religioses i els sermonaris—, s’hi apliquen crite-
ris interpretatius basats fonamentalment en la psicolingüística social. La cultura del Barroc, de
caràcter aristocratitzant i amb una religiositat afecta a les manifestacions externes i espectacu-
lars, afavoria la circulació d’una llengua forastera (aleshores l’espanyol) i, doncs, estranya.
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