
Houbo seis conferencias a cargo de especialistas en cada un dos contidos do programa,
case todos eles profesores e investigadores de Universidades catalanas. O mércores 5 o mes-
tre da actual dialectoloxía catalana Joan Veny (Univ. de Barcelona) disertou sobre a formación
do catalán e o actual catalán estándar, mentres que Joaquim Llisterri (Univ. Autónoma de Bar-
celona e Centro de Referencia en Enxeñería Lingüística da Generalitat) tratou o tema do cata-
lán nas industrias da lingua.

O xoves 6 Montserrat Palau (Univ. Rovira i Virgili) falou da literatura catalana contem-
poránea e Xavier Rodríguez Baixeras (Profesor do I. B. Castelao de Vigo) analizou os proble-
mas da traducción literaria entre o catalán e o galego. Baixeras, poeta en lingua galega, é au-
tor da edición bilingüe catalán Trece poetas cataláns (1995) á vez que traductor da obra de
Pere Calders.

O venres 7 Josep Bargalló (Univ. Ramon Llull) tratou o tema da cultura popular catalana
e Josep Faulí (Univ. Pompeu Fabra) encargouse da análise da prensa en catalán. O curso fe-
chouse cunha mesa redonda sobre lingua, cultura e identidade(s).

Ó devandito curso asistiron 70 persoas, fundamentalmente alumnos de Filoloxía Galega,
Filoloxía Inglesa, Traducción e Interpretación, Dereito e Económicas da Univ. de Vigo, ade-
mais dalgúns mestres e profesores non universitarios. Tendo en conta que nesta Univ. non hai
ningún ensino de catalán (agás un apartado na optativa Linguas Románicas Minorizadas que
imparte o propio Henrique Costas), para os organizadores o curso Lingua e Cultura Catalanas
constituíu un éxito sen precedentes pola excelente matrícula e tamén polo feito de que na
quenda de intervencións posterior ás conferencias e á mesa redonda, os diálogos entre os par-
ticipantes convidados e o auditorio practicamente se fixo en catalán e galego, empregando ca-
daquén o seu idioma sen recorrer ó castelán como suposta «lingua franca». [F. F. R.]

El Col·loqui de Llengua i Literatura Catalanes (París, del 4 al 10 de setembre de
2000). —Del 4 al 10 de setembre de l’any 2000 tingué lloc el XIIè Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, que aquesta vegada es reunia a París, a la vella Univ. de la Sor-
bona. L’acte inaugural se centrà sobretot en el discurs que hi pronuncià el President (ço és, dit
en català, el Rector) de la Univ. Georges Molinié, a qui hem d’agrair que exposés, com a in-
tel·lectual no especialista però sí interessat pels temes del Col·loqui, la seva visió de la llengua
catalana, en ella mateixa, en la seva història i en la societat dels nostres dies.

Passem a les sessions de treball del Col·loqui. Els tres temes que la Junta de Govern de
l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) havia establert eren: 1)
Literatura catalana del s. XX; 2) Relacions francocatalanes, i 3) La llengua catalana entre els s.
XVI i XIX. Tots tres quedaven recollits en les dues conferències plenàries: la inaugural: «Formes
de l’escriptura a l’obra de Pere Gimferrer», per Marie-Claire Zimmermann (tema 1), i la de
cloenda: «Traduccions de Racine rosselloneses», per Modest Prats (temes 2 i 3).

Com és natural, els temes dits també foren represos a les ponències. Aquestes versaren es-
pecialment sobre els temes 1 i 3, per més que les de Joaquim Molas («La recepció de Baude-
laire en terres catalanes: 1884-1938») i d’Eliseu Trenc («Barcelona-París, un viatge iniciàtic
pels escriptors i artistes modernistes») garantien que el tema 2 no solament hi era present, sinó
també ben atès. Les ponències restants de literatura catalana anaren a càrrec de Denise Boyer
(«El subjecte poètic a la poesia catalana del franquisme») i Arthur Terry («Els darrers contes
de Salvador Espriu»). Les de tema lingüístic foren exposades per Antoni M. Badia i Margarit
(«Cristòfor Despuig: ideologia i llengua»), Jordi Colomina («Com i com a en català»), Rolf
Kailuweit («Cap a la Renaixença: actituds lingüístiques en la primera meitat del segle XIX») i
Brauli Montoya («L’oriolà: una varietat siscentista de la llengua catalana»). Conferències
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plenàries i ponències palesaven la cura de la Junta de Govern de l’AILLC perquè les tasques
acadèmiques dels col·loquis restin repartides a parts iguals entre especialistes del domini lin-
güístic català i catalanòfils de terres foranes.

Les comunicacions acceptades pel Comitè Organitzador vorejaven la setantena. No puc
afinar més car, com sol ocórrer dissortadament en aquesta mena de reunions, no tots els autors
es presentaren i llurs anunciats textos quedaren sense llegir i, a l’inrevés, en foren llegits d’al-
tres dels quals hom no tenia coneixença. Crec que tots plegats hauríem de reflexionar sobre
aquest punt, que va més enllà del col·loqui que reporto. Si el Comitè Organitzador hagués vol-
gut atenir-se als terminis fixats, només hauria admès la meitat de les comunicacions originà-
riament anunciades. Les darreres versions del programa anaven introduint canvis i ni la que
hom distribuí en inaugurar-se les sessions de treball no retratava la que fou realitat efectiva.

Dit això, em plau d’afirmar que la majoria de les comunicacions que jo vaig sentir (totes,
del tema de llengua) eren de qualitat i dignes de publicació. Haurem d’esperar que apareguin
les actes del Col·loqui per emetre’n un judici més ponderat (així com per establir-ne el re-
compte exacte). La meva impressió personal (i que vaig sentir de boca d’altres participants)
em permet d’afirmar que, des del punt de vista científic, el Col·loqui de París passarà als an-
nals de l’AILLC com una contribució ben remarcable.

El Comitè Organitzador concentrà allò que a la primera circular hom havia anomenat «ac-
tivitats complementàries» en el magnífic concert de clavecí, violí, viola i flautes de bec, que
tingué lloc el dia 5 a l’amfiteatre Richelieu, com a coronament de les sessions de la primera
jornada, a càrrec de Caroline Howald, Noëlle Spieth i Ariane Maurette. Hi sentírem Johann
Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel i Johann Joachim Quantz.

Altres activitats foren dedicades a visites guiades de mitja jornada, el dijous 7 i el diu-
menge 10, a diversos indrets de París de notable relleu històric i turístic.

Com és habitual, el divendres 8 se celebrà l’Assemblea general ordinària de l’AILLC. Hi
foren presentats i aprovats la memòria d’activitats, l’estat de comptes i el pressupost. Per acord
de l’Assemblea, el XIIIè Col·loqui (any 2003) tindrà lloc a Girona. Com a successor de Joan
Veny, que reglamentàriament cessava en el seu càrrec, Albert G. Hauf fou elegit president de
l’Associació. També foren elegits vocals Joan Mas i Vives i Beatrice Schmid, en substitució
dels qui havien acabat llur mandat, i vicesecretària, Blanca Palmada.

Seguint una tradició ja ben consolidada, també el Col·loqui de París s’acabà amb un sopar
col·legial, en el decurs del qual les discrepàncies científiques i altres reticències restaren ofe-
gades pel corrent de companyonia i d’amistat que s’emparà dels assistents. [A. M. B. i M.]

V Jornada sobre la Variació Lingüística: «Diversitat dialectal i estandardització: di-
fusió de models i impacte sobre els usos» (Barcelona, 4 de setembre de 2000). —La Sala
d’Actes del Palau de les Heures va acollir el 14 de setembre de 2000 la V Jornada sobre la Va-
riació Lingüística organitzada pel grup Variació en el Llenguatge (Xarxa temàtica-II Pla de
Recerca de Catalunya). En aquesta ocasió, la temàtica analitzada i debatuda fou «Diversitat
dialectal i estandardització: difusió de models i impacte sobre els usos».

La Jornada es va desenvolupar al voltant de dos seminaris i una taula rodona. El primer
seminari va focalitzar l’atenció sobre els models i la seua activació als mitjans de comunica-
ció. Tres ponents es van encarregar de presentar elements de discussió per al debat posterior:
Francesc Vallverdú (CCRTV) va exposar el paper que té la variació geogràfica en la varietat
estàndard que es difon des de les emissores de la CCRTV; Joan Julià (Grup d’Estudis dels
Mitjans de Comunicació Orals Nord-occidentals de la Univ. de Lleida) va presentar les dades
de l’estudi fet pel grup que coordina sobre la presència de trets lleidatans als mitjans radiofò-
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