
Il Convegno ha visto svolgersi anche due Tavole rotonde, la prima dal tema “La defini-
zione di “dialetto”, l’osservabile linguistico e l’analisi dialettologica” con gli interventi di F.
Avòlio, J. Al-Shuaibi, A. Batinti, e A. Zamboni; la seconda, invece, è stata dedicata a “Il va-
lore del dato in dialettologia. Questioni teoriche e metodologiche” con il contributo di N. De-
nison, G. Marcato, A. Mioni, G. Ruffino, U. Vignuzzi. È prevista la pubblicazione degli Atti
a cura di Gianna Marcato.

Da alcuni anni il Centro di Dialettologia della Svizzera italiana organizza Corsi estivi ri-
volti agli studenti delle Università svizzere e straniere e atti ad approfondire temi linguistici ed
etnologici. Nel 2001 i corsi della durata di due settimane (dal 3 al 14 settembre) sono stati te-
nuti da Michele Cortelazzo che ha sviluppato le due linee di evoluzione del linguaggio giova-
nile e in particolare del lessico, da una parte il polo internazionale dall’altra la dimensione lo-
cale; da Guido Pedrojetta sull’emergenza della matrice dialettale presso alcuni scrittori della
Lombardia e della Svizzera italiana a partire da Giorgio Orelli; da Italo Sordi sui rituali tradi-
zionali nell’arco alpino; da Tullio Telmon che ha fornito i presupposti per una maggiore co-
noscenza di Benvenuto Terracini e della modernità della sua opera e infine da Fiorenzo Toso
che ha evidenziato, attraverso esempi liguri, alcuni temi e problemi della ricerca dialettologi-
ca in sincronia e in diacronia con particolare riguardo alle aree laterali, alle aree di colonizza-
zioni e al contatto linguistico.

La Società di Linguistica Italiana ha organizzato il suo convegno annuale a Parigi (20-22
settembre 2001) dal titolo “Il verbo italiano: approcci diacronico, sincronico, contrastivo e di-
dattico”. La forma e le modalità del verbo in italiano sono state al centro degli interventi degli
studiosi riuniti nella capitale francese e si ricordano, tra gli altri, il contributo di I. Consales e
A. Pelo sul verbo “fare” nell’italiano antico per l’approccio diacronico, e l’intervento di F.
Montermini che ha proposto un’analisi morfologica e semantica dei verbi derivati per para-
sintesi per l’approccio sincronico, mentre F. Avolio ha posto l’attenzione sulle forme verbali
italiane e italoromanze nel Centro-Sud e A. Sobrero e A. Miglietta hanno illustrato un’analisi
di “potere” e “dovere” con valore epistemico nell’Italia meridionale. Per quanto riguarda l’ap-
proccio contrastivo si ricordano W. Dressler, M. Kilani Schoch e A.M. Thornton sulle classi
di coniugazione in italiano e in francese e E. Banfi e A. Giacalone sul confronto tra verbi ita-
liani e cinesi a confronto nell’acquisizione del verbo italiano da parte di sinofoni. È prevista la
pubblicazione degli Atti.

I docenti di Italianistica della Facoltà di Scienze della formazione dell’Università di Tori-
no hanno promosso un seminario di studi (26 ottobre 2001) dal tema “Un’alta rete a mezzo
del mio corso: progetti (e problemi) per l’italianistica in Internet”. Ne hanno discusso Danilo
Romei con un intervento sulle applicazioni informatiche e gli esperimenti di un italianista ne-
lla Rete, Claudio Marazzini sul tema del testo in rete dalla consultazione alla interrogazione e
Simone Albonici sull’utilità e le prospettive della codifica XML-TEI dei testi letterari. [M. C.]

* * *

L’ Acadèmia Valenciana de la Llengua.—El País Valencià s’ha constituït en mostra pa-
radigmàtica de societat en la qual els conflictes socials es lingualitzen, això és, s’hi manifes-
ten en públic sota l’expressió de problemes o drames de caire sociolingüístic. Tot sovint la pre-
sa d’una determinada opció —de conducta o de simple actitud— davant la situació lingüística
ambiental s’hi identifica amb una clara decisió d’ordre polític. El fet és que una societat com
la valenciana —que arrossega d’ençà de segles un conflicte lingüístic crònic i alhora viu im-
mersa, la darrera quarantena d’anys, en unes transformacions estructurals de dimensions àm-
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plies i profundes— esdevé un terreny abonat perquè hi arreli la zitzània dels prejudicis lin-
güístics. I així ha estat, tal com avala la història recent i documentada. Durant el període de
transició del franquisme a la democràcia, sectors ben identificats de la dreta autòctona (la dre-
ta social que, en aquest cas, comparteix conviccions amb l’espanyolisme irredempt de l’es-
querra política) van dissenyar una estratègia de crispació social basada en la difusió del preju-
dici del secessionisme lingüístic, el qual postula que el valencià és una llengua obertament
diferenciada del català. Amb aquest bagatge fou desencadenada la falsament anomenada “ba-
talla de València” —circumscrita, això sí, al cap i casal del país, més la seva àrea d’influència
immediata—, al servei de la qual la diputació de València creà, l’any 1978, l’Academia de
Cultura Valenciana, punta de llança del secessionisme idiomàtic, o blaverisme lingüístic, el
qual oficialitzava tot seguit, mitjançant la publicació de les pròpies normes ortogràfiques, una
iniciativa que havia estat dissenyada amb l’objectiu de presentar oposició frontal a la norma-
tivització fabriana que regia, sense ésser contestada, al si de la societat valenciana d’ençà de
l’any 1932, gràcies a les denominades Normes de Castelló.

Ara, transcorreguts vint-i-tres anys d’Academia de Cultura Valenciana(la qual aviat
aconseguí l’apel.latiu de Real) i per tal de clausurar l’aberració que ha representat, la Gene-
ralitat Valenciana acaba de constituir l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), a través
d’un procés força atzarós. En efecte, les Corts Valencianes acordaren, el 17 de setembre de
1997, de sol.licitar al Consell Valencià de Cultura un dictamen sobre qüestions lingüísti-
ques, el qual fou evacuat per aquest organisme amb data 13 de juliol de 1998 i contenia la
proposta de crear per via d’urgència “un ens de referència normativa del valencià”; com a
conseqüència fou aprovada, el 16 de setembre de 1998, la llei de creació de l’AVL. Tot i que
la llei preveia que l’Acadèmia havia de constituir-se en un termini de quinze dies subse-
güents a la seva publicació oficial, aquest objectiu ha estat ajornat gairebé tres anys, fins que
fou acordat, el 14 de juny de 2001, el Pacte de la llengua, ratificat per les Corts Valencianes
el dia següent.

Tot d’una, la reacció de la xarxa mediàtica s’hi manifestà generalment en termes força fa-
vorables —com una mena d’expressió d’alleujament social—, sense estar-se, però, d’asse-
nyalar que l’Acadèmia naixia amb excessives hipoteques partidistes. De fet el conjunt de la
seva gestació, fins a l’elecció dels 21 acadèmics, ha estat condicionat pel joc d’interessos po-
lítics més que no pas per un plantejament rigorós de signe cultural. Bona part d’aquests
acadèmics no poden acreditar la competència científica i acadèmica que la legislació preveu,
uns dèficits que s’agreugen pels prejudicis lingüístics secessionistes presents al si de l’Acadè-
mia. Com no podia ser altrament, les universitats del país s’han afanyat a desmarcar-se d’a-
questa institució de manera oberta.

Tot i això, la societat necessita atorgar-hi un vot de confiança. D’entrada, cal esperar que
l’AVL reconeixerà l’autoritat acadèmica de l’Institut d’Estudis Catalans, que aviat hi establirà
relacions lleials de cooperació i que actuarà en sintonia amb la trajectòria científica que mar-
ca la dinàmica universitària. [V. P.]

Crònica d’activitats realitzades per la Universitat “Eötvös Loránd de Budapest” i al-
tres entitats hongareses.—VIDA UNIVERSITÀRIA : L’any acadèmic 1999/2000, es posa en mar-
xa la tercera edició del programa biennal d’especialització en filologia catalana, amb la parti-
cipació dels professors Balázs Déri, Kálmán Faluba, János Kalmár, Erika Mezo!si, Ildikó
Szijj i el lector d’aquell període, Eloi Castelló. A la primavera del 2002 s’incorpora a la docèn-
cia, el nou lector, el valencià Ardrià Castells.

Pel desembre de 2000, en el marc del programa de doctorat de lingüística romànica, van
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