
la redacció d’unes normes internes d’edició de les NEORL, que han estat aplicades en la con-
fecció dels volums ja publicats i dels que pròximament veuran la llum. Les primeres reunions
de la Comissió Editora es van celebrar a Palma, València, Freiburg i Barcelona els anys 1985-
1987. Avui els membres de la comissió són: Lola Badia, Miquel Batllori, Germà Colón, Fer-
nando Domínguez, Antoni Ferrando, Jordi Gayà, Albert Hauf, Joan Miralles, Gret Schib, Al-
bert Soler i Peter Walter. El secretari de la comissió és actualment Xavier del Hoyo, com a
secretari de l’Institut d’Estudis Baleàrics de Palma (IEB). Aquesta entitat és l’encarregada, en
efecte, de la gestió burocràtica de la NEORL. Cal prendre nota que el primer secretari de la co-
missió, i també secretari de l’IEB, va ser Jordi Gayà, artífex polític del conveni. En canvi, el
director de les edicions, que coordina els treballs de la comissió, planeja les estratègies edito-
rials i assigna les tasques, va ser i és encara Antoni Bonner.

Les activitats del Patronat Ramon Llull han funcionat amb la regularitat que permet l’al-
ternança de les forces polítiques implicades en les tres institucions finançadores. Les dificultats
en la coordinació al més alt nivell ha aconsellat l’any 2001 d’endegar una agilitació del conve-
ni del 1985, que compta amb el ple suport del Govern Balear i del Departament de Cultura de
la Generalitat de Catalunya. La primera provisió de la nova etapa ha estat designar les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat com a productores i distribuïdores de la NEORL. Porta data de
2001 la segona edició, revisada, del volum II, Llibre del gentil e dels tres savis, a cura d’Anto-
ni Bonner. El volum I és el Llibre de virtuts e de pecats, a cura de Fernando Domínguez, el
III conté tres opuscles: Llibre dels articles de la fe, a cura d’Antoni Pons i Pons, Llibre contra
Anticrist, a cura de Gret Schib, i Què deu hom creure de Déu, a cura de Jordi Gayà, el IV és la
Lògica nova, a cura d’Antoni Bonner. Els propers volums seran: els Començaments de filoso-
fia, a cura de Fernando Domínguez, el primer tom del Llibre de contemplació, a cura d’ Anto-
ni I. Alomar, els Començaments de medicina i el Tractat d’astronomia, a cura de Lola Badia,
el Blaquerna, a cura d’Albert Soler i la Doctrina pueril, a cura de Joan Santanach. [L. B.]

Les llengües i les cultures en el procés de globalització de la societat de la informació.
Amb aquest títol, els dies 12 i 13 de juliol de 2001 va tenir lloc al Centre de Cultura Contem-
porània de Barcelona un curs organitzat pel Servei de Relacions Exteriors de l’Institut d’Estu-
dis Catalans (SEREIEC) i pel Consorci Universitat Menéndez Pelayo de Barcelona - Centre
Ernest Lluch, sota la direcció de Joan Martí i Castell, membre de la Secció Filològica de l’IEC
i director del SEREIEC. Va ser-ne secretari científic Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de
Correcció i Assessorament Lingüístics del SEREIEC.

El curs, després de constatar que som davant d’una crisi general que exigeix a tothom la
capacitat de saber tenir-hi respostes perquè es resolgui positivament i d’una manera progres-
sista, oferí incentius per a la reflexió sobre les transformacions profundes que s’esdevenen ac-
tualment arran del procés de globalització universal, les quals, lluny d’anorrear els ciutadans
per manca de capacitat de reacció i de creació, els han de permetre de protagonitzar-les per tal
que s’adrecin cap a la cooperació en el progrés per al benestar general.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i els professors que les van impartir cor-
responents al primer dia foren els següents: Una nova universitat en el nou món del coneixe-
ment, a càrrec de Gabriel Ferrater i Pascual, rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
i membre de l’IEC; Noves professions en el món del coneixement i de la informació, a càrrec de
Joan Majó, president del grup de treball Information Society Forum de la Unió Europea; L’or-
ganització territorial i les tecnologies de la informació i de la comunicació, a càrrec d’Antoni
Farrés i Sabater, consultor en temes de l’Administració pública; Les llengües d’Europa i la glo-
balització (en ocasió de l’Any Europeu de les Llengües), a càrrec d’Aureli Argemí i Roca, se-
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cretari general del Centre Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIE-
MEN); Les llengües i la pau en el procés de globalització, a càrrec de Fèlix Martí, director del
Centre UNESCO de Catalunya; Noves i velles tecnologies, a càrrec de Sebastià Serrano, ca-
tedràtic de Lingüística de la Universitat de Barcelona, i La responsabilitat dels mitjans de co-
municació en l’ecologia de les llengües, a càrrec de Josep Gifreu, catedràtic de Teoria de la Co-
municació de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’IEC.

Així mateix, el dia 13 van intervenir els professors següents amb els títols que s’esmen-
ten: Les llengües i les cultures: interpretacions específiques de la realitat, a càrrec de Joan
Martí i Castell, catedràtic de Filologia Catalana, primer rector de la Universitat Rovira i Vir-
gili i membre de l’IEC; Diversitat lingüística i diversitat cultural, a càrrec de Jesús Tuson, ca-
tedràtic de Lingüística de la Universitat de Barcelona; Internet, una oportunitat per al català,
a càrrec de Llorenç Huguet i Rotger, rector de la Universitat de les Illes Balears; Catalunya
3.0, una nació global des de la pluralitat, a càrrec de Vicent Partal, periodista i director del
diari electrònic independent Vilaweb; Llengua i ciència: reflexions i metàfores, a càrrec de
David Jou, catedràtic de Física de la Matèria Condensada de la Universitat Autònoma de Bar-
celona i membre de l’IEC; La terminologia en el progrés de les llengües, a càrrec d’Ester
Franquesa i Bonet, directora del Centre de Terminologia de Catalunya (TERMCAT), i Crisi
de valors en la societat de la informació i del coneixement, a càrrec de Josep M. Terricabras,
director de la Càtedra Ferrater Mora de Pensament Contemporani de la Universitat de Girona
i membre de l’IEC.

Clogué les sessions la doctora Encarna Roca, catedràtica de Dret Civil de la Universitat de
Barcelona i membre de l’IEC. [J. M. i C.]

El catalán en el siglo XXI. Cicle de conferències organitzat amb motiu del XVè Ani-
versari de l’ àrea de Filologia Catalana a la Universidat de Saragossa (12 i 13 de febrer
de 2001). En el curso 2000-2001 se cumplieron los primeros 15 años de enseñanza de la len-
gua y de la literatura catalanas en la Universidad de Zaragoza y, para celebrar la efemérides,
el área de Filología Catalana organizó un interesante ciclo de conferencias bajo el título ge-
nérico de “El catalán en el siglo XXI”; contó, para ello, con el apoyo del Departamento de Lin-
güística General e Hispánica, del que forman parte los profesores del área de Filología Cata-
lana, y del Vicerrectorado de Proyección Social de la Universidad de Zaragoza.

Fue en octubre de 1986 cuando se iniciaron en la Facultad de Filosofía y Letras de esta Uni-
versidad las enseñanzas de lengua catalana, de las cuales se hizo responsable la Dra. María
Rosa Fort. Hay una razón que, más que ninguna otra de las que indudablemente podrían adu-
cirse, justifica la implantación de estos estudios: el Aragón oriental, hasta el nordeste de Teruel,
pertenece a la comunidad lingüística catalana y, en consecuencia, al mismo tiempo que comen-
zaban las clases voluntarias de catalán en los centros secundarios del Aragón catalanohablante,
también la Universidad de Zaragoza ofrecía a sus alumnos la posibilidad de perfeccionar —o
iniciar, según los casos— sus conocimientos de lengua catalana, a la vez que impulsaba una lí-
nea de investigación paralela en la que ya se han cosechado frutos muy estimables.

A lo largo de los quince años transcurridos, la Filología Catalana se ha asentado firme-
mente en la Universidad de Zaragoza. Hoy cuenta con dos Profesores, la Dra. María Rosa Fort
y el Dr. Javier Giralt, que imparten su docencia en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Es-
cuela de Profesorado de EGB de Zaragoza, y una becaria de investigación, Dña. Mª Teresa
Moret. Gradualmente se ha ampliado su campo de enseñanza, de manera que en los planes de
estudio renovados se han incluido asignaturas correspondientes a Lengua Catalana(segunda
y tercera lengua), Literatura Catalanay El Catalán en Aragón, aparte de los Cursos de Doc-
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