
clàssics i els gèneres literaris que es van crear durant les èpoques considerades, i l’originalitat
amb la qual els autors medievals i més recents van utilitzar el fons temàtic de la mitologia clàs-
sica; les diferències que hi va haver en aquesta utilització del panorama temàtic antic en les di-
ferents parts del món iberoròmanic i en les seves literatures, tant a Europa com a l’Amèrica
llatina; i, finalment, l’ús de la mitologia clàssica en textos paròdics i polèmics. Les dues con-
ferències plenàries que es van presentar en aquesta secció anaven a càrrec d’Albert Rossich
(Girona), que va parlar sobre «Les faules burlesques de tema mitològic als segles XVII -XVIII », i
de Carlos Vaíllo (Barcelona) que va tractar el tema del «‘Teatro de los Dioses’ de Baltasar de
Vitoria».

La secció de lingüística, intitulada «Les perífrasis verbals en català i altres llengües romà-
niques a la llum de les teories gramaticals actuals», fou organitzada per Brenda Laca (París),
Claus D. Pusch (Friburg de Brisgòvia) i Andreas Wesch (Colònia). S’hi van llegir 16 ponèn-
cies i 4 conferències plenàries que es van referir sobretot al català i al castellà o van tenir una
perspectiva comparativa romànica general. Entre els temes presentats, cal destacar, d’una ban-
da, els estudis sobre la semàntica de les construccions perifràstiques, que depèn molt sovint
del context i de factors pragmàtics que els ponents intentaven d’analitzar en detall; i, d’altra
banda, les recerques sobre els processos històrics que causaven o acompanyaven l’auxiliarit-
zació dels elements verbals a l’entorn dels quals es van desenvolupar les perífrasis, tan nom-
broses i característiques de les llengües iberoromàniques. Com deixa entreveure el títol de la
secció, les aproximacions teòriques van ser molt variades, amb estudis basats tant en teories
funcionals i cognitives com en teories formals i descriptives. Les conferències plenàries van
ser les següents: Manuel Pérez Saldanya (València) va parlar sobre «La formació de perífra-
sis aspectuals i temporals: De la narració a la gramàtica», mentre que Anna Gavarró (Barcelo-
na) va presentar «A functional approach to Catalan verbal periphrases»; Hella Olbertz (Lei-
den) va analitzar «Los grados de gramaticalización de las construcciones modales en
español», tema molt proper al que va presentar Mario Squartini (Torí), «The grammaticaliza-
tion of Romance passives». Està prevista la publicació de dos volums d’actes amb una selec-
ció de ponències de les dues seccions.

Com de costum, els treballs científics del Col.loqui Germano-Català van estar amenitzats
amb una sèrie d’activitats socials, adreçades als participants del congrés i, parcialment, a un
públic muniquès més ampli: a més del sopar de benvinguda, que va tenir lloc al restaurant
històric «Augustiner» al cor de la ciutat bavaresa, i de l’assemblea general de l’associació or-
ganitzadora, es va convidar a una presentació de llibres sobre temes de filologia catalana a
punt de publicar-se a Alemanya i es va organitzar una lectura i discussió amb l’autor valencià
Ferran Torrent, l’obra del qual, Gràcies per la propina, es va publicar fa poc en alemany.
L’Associació Germano-Catalana vol expressar el seu agraïment a totes les institucions que
van donar suport econòmic i material per a l’organització del col.loqui: el Consell d’Investi-
gació Alemany (Deutsche Forschungsgemeinschaft), l’Associació Alemanya de Romanistes
(Deutscher Romanistenverband), l’Instituto Cervantes de Munic, la Institució de les Lletres
Catalanes i el Departament de Relacions Exteriors de la Generalitat de Catalunya. [C. D. P.]

Itàlia i la Corona d’Aragó, Simposi Internacional en el marc dels Premis Octubre
(València, 23-27 octubre 2001).—Durant les darreres tres dècades, la ciutat de València ha
estat l’escenari d’una àmplia nòmina de congressos, col.loquis i altres activitats científiques
que en la setmana dels coneguts «Premis Octubre» han atès a qüestions d’especial rellevància
i interès per a la difusió i conreu de la cultura catalana: literatura, historiografia, mitjans de co-
municació, encontres d’escriptors...
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En l’aspecte filològic, la Fundació Ausiàs March, amb la col.laboració de l’editorial 3 i 4,
sota la coordinació i organització del Dr. Albert G. Hauf, catedràtic de Literatura medieval de
la Universitat de València, han centrat l’atenció, en els últims anys, en els temes i autors cab-
dals de la nostra literatura medieval, amb Ramon Llull, Joanot Martorell, Ausiàs March, Roís
de Corella...

En aquests XXX Premis Octubre, coincidint amb l’edició del diplomatari Borja, la temà-
tica del Simposi es va centrar en l’expansió de la Corona d’Aragó a Itàlia, aspecte clau per en-
tendre no sols una època d’esplendor mediterrani, que va possibilitar l’ascens de dos valen-
cians a la càtedra de sant Pere, sinó també per aprofundir en la influència i el significat que el
context històric i cultural representa en la dicció literària. Malgrat aquest objectiu pretesament
ambiciós, el Dr. Hauf va reconduir el Simposi envers una organització dels aspectes a debatre
així com un desenllaç satisfactori, que va cobrir les expectatives científiques dels més versats
en la temàtica i alhora va despertar, si més no, l’interès dels estudiants assistents.

Les sessions, que es van inaugurar el 23 d’octubre i es van cloure el 26 d’octubre es van
caracteritzar per un òptim inici, que es va poder constatar amb la gran assistència d’un audito-
ri de procedència geogràfica diversa, que es va anar mantenint a mesura que avançava el Sim-
posi. El ritme intensiu i accelerat de les qüestions plantejades com a debat va estar directament
relacionat amb la intenció d’aplegar els màxims especialistes d’arreu del món (Toronto, Cam-
bridge, Bristol, Roma), fet que va propiciar la ruptura del ritme unidireccional que implica
qualsevol discurs acadèmic per encetar el to interactiu entre els ponents experts i els assistents
encuriosits, que en més d’una ocasió van poder resoldre dubtes de diversa índole. Els moments
de col.loqui i intercanvi d’idees van comptar amb la freqüent assistència del pare M. Batllori,
la participació activa i lucidesa mental del qual va ser tot un motiu de privilegi per al desen-
volupament del Col.loqui. I el diàleg científic entre els més destacats especialistes va ser un
preludi del primer dels debats dels octubre, amb la taula rodona que es va celebrar el dimecres
24 d’octubre al Paranimf de la Universitat, sobre la presència de la Corona d’Aragó al regne
de Nàpols i Sicília.

La temàtica del Simposi va permetre conciliar un doble vessant: el contextual, que abraça
els aspectes polítics, econòmics, històrics, i el filològic, amb la influència que el context ex-
pansiu de la Corona d’Aragó a Itàlia va suposar en els textos literaris d’aquest període. Quant
als aspectes històrics, la sessió inaugural va ser a càrrec del prof. Jocelyn Hillgarth, catedràtic
emèrit de la universitat de Toronto, que va presentar una visió crítica i discutible sobre el con-
cepte d’un imperi vinculat a la Corona d’Aragó, que fins ben entrat el segle XIV hauria estat
més aviat de caràcter simbòlic.

Aquest inici controvertit va operar a mena de captatiode l’atenció dels assistents i es va
veure contrarrestat amb la ponència del prof. David Abulafia, catedràtic de la Universitat de
Cambridge, que va insistir en l’intercanvi comercial actiu entre el territori de la Corona d’A-
ragó i els països d’Itàlia, així com el regne de Mallorca, sobretot arran de la conquesta de Sar-
denya, Sicília i Nàpols i la presència activa d’Alfons el Magnànim.

En aquest sentit, el prof. Alan Ryder, catedràtic de la Universitat de Bristol, va presentar
la figura del Magnànim des dels trets etopeics, de la personalitat més aviat de maduresa del
monarca envers la seua inclinació a la cultura, la música, la pintura. D’altra banda, el vessant
diríem humanista del Magnànim es justifica en l’impuls exercit sobre la Biblioteca de Nàpols,
part de la qual es pot admirar entre els fons bibliogràfics de la Biblioteca General Històrica de
la Universitat de València. En aquest cas, va ser la mateixa directora qui va presentar una des-
cripció de la biblioteca napolitana, així com la caracterització del tipus de llibre, de caràcter
aristocràtic i reial, que s’imposava enfront de la concepció del llibre medieval. La ponència de
M. Cruz Cabeza va permetre dissoldre l’ambient hermètic de la sala de conferències, i es va
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completar amb una visita a la Biblioteca de la Universitat on la directora va mostrar als con-
gressistes la bellesa de les enquadernacions, miniatures i iconografia, com a reflex del presti-
gi assolit per la monarquia, amb exponents com la Descendentia regum Siciliae, la Expositio
Psalmorum beati Agustinio el Psalterium vel laudatoriumd’Eiximenis.

Amb la intervenció del Dr. Miguel Navarro de la Facultat de Teologia de València, recent
doctor en història eclesiàstica per la Universitat Pontíficia Gregoriana de Roma, amb la seua
tesi doctoral sobre Calixte III, hom va poder copsar la influència exercida pel Magnànim, que
va ser decisiva i influent fins i tot en l’ascens d’Alfons de Borja, i com aquest papa era vist pels
diferents ambaixadors, a més dels dots de l’eclesiàstic valencià com a jurista, diplomàtic i baró
de qualitats eminents.

Amb tots els precedents de les ponències que van mostrar els condicionants contextuals
de l’expansió catalanoaragonesa a Itàlia, el pont envers les lletres catalanes va comptar amb la
intervenció del Dr. Albert Hauf, coordinador del Simposi, amb l’eclecticisme entre els aspec-
tes teològics importats d’Itàlia, el joaquimisme (Joaquim de Fiore) i el franciscanisme (Fran-
cesc d’Assís) i les repercussions que se’n deriven en el to apocalíptic de fra Vicent Ferrer o en
l’ideal franciscà dels escrits d’Eiximenis; les idees heretges joaquimites amb el mètode de
conciliar l’Antic i el Nou Testament o interpretar el futur amb el passat i la profecia, posem
per cas, d’una casa d’Aragó, que assoliria el nivell de monarquia arreu del món i de la qual sor-
tirien persecucions per apaivagar l’orgull i la vanaglòria dels eclesiàstics per tal de reduir-los
al primer estament, l’obediència servil.

I passant del vessant teològic, contextual i literari al mètode filològic d’anàlisi de textos
seria decisiva la ponència del prof. A. M. Badia Margarit, catedràtic emèrit de la Universitat
de Barcelona, amb una anàlisi detallada de la traducció de la Divina comèdiade Dante feta per
Andreu Febrer, que el prof. Badia va poder qualificar de lectura òptima de l’original; encara
que no hi manquen els versos de traducció forçada, així com les intervencions de tipus perso-
nal en la versió catalana, en alguns casos la versió de Febrer arriba a superar el text italià. Amb
aquesta ponència, el prof. Badia va presentar un mètode tècnic i analític d’aplicació a altres es-
tudis. El vessant de confrontació filològica va ser el punt fonamental de la intervenció de Ce-
sáreo Calvo, de la Universitat de València, sobre la traducció italiana del Tirant lo Blanch, feta
a Venècia, on es demostra la dificultat que implica la traducció d’un text medieval, els canvis
operats per desconeixement del traductor o la presència de perífrasis per evitar un terme d’in-
terpretació dubtosa.

La ponència de S. Cingolani va centrar l’atenció en les petges del petrarquisme en la lite-
ratura catalana, que més aviat es redueixen a un ideal literari que no pas a una influència literà-
ria explícita, limitada gairebé a lo Somnide Bernat Metge. La tríada d’influències italianes es
va completar amb la ponència de la prof. Annamaria Annicchiarico, de la Università Roma III,
que es va centrar en l’anàlisi contraposada de fragments específics de les obres de Boccaccio,
com la Fiametta, versus el Tirant, per demostrar l’aprofitament o farciment boccaccià en la no-
vel.la de Martorell.

Les darreres conferències del Simposi van anar a càrrec d’Anton Espadaler, Mariàngela
Vilallonga i Jaume Turró. Per a Espadaler, el Curial e Güelfareflecteix el context de la cort
napolitana, i, segons ell, el seu autor, en oposició a la tesi d’Antoni Ferrando sobre la seva va-
lencianitat, estaria sobretot circumscrit a les terres del Pallars, la intervenció de Jaume Turró
va versar sobre la cort de Carles de Viana i la itinerància dels funcionaris de la cancelleria en-
tre les diferents corts; i, en darrer terme, la prof. Mariàngela Vilallonga, de la Universitat de
Girona, va centrar la seua exposició a destacar la influència de l’humanisme italià en autors ca-
talans com Jeroni Pau, valencians com Joan Serra, i mallorquins com Ferran Valentí, inspirats
en la cort napolitana de Lorenzo Valla, L. Bruni o Pontano.
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Amb aquest ampli ventall de ponències i intervencions que deixaren en la sala de la Uni-
versitat Internacional Menéndez Pelayo les idees capdavanteres dels màxims coneixedors de la
temàtica del Simposi, els resultats es poden qualificar d’àmpliament positius, en un col.loqui en
què es van poder conciliar aspectes no sols del vessant filològic, sinó també de tipus econòmic,
polític i teològic. La visió humanista, doncs, que va abraçar el Simposi es va completar amb
l’excursió guiada del dissabte 27 d’octubre, a càrrec del prof. Daniel Benito Goerlich, de la
Universitat de València, pels espais monumentals més directament vinculats a Alfons el
Magnànim, com el convent de la Trinitat, amb la visita de la tomba de la reina Maria, esposa del
Magnànim, la sala capitular... En aquest sentit, doncs, els congressistes van tenir l’oportunitat
de contrastar la visió teòrica de les conferències amb la praxi de l’acostament a la influència que
tot aquest període d’expansió mediterrània va significar per a la ciutat de València.

És així com es va arribar a una clausura del Simposi en un ambient de total distensió i con-
vivència entre els congressistes, que va arribar a la culminació amb el sopar tradicional de ger-
manor que es va celebrar el mateix dissabte al restaurant Alameda Palace de València, en què
la cultura, la història, la literatura van ser objecte de no poques converses, enmig d’un escena-
ri que ben bé es podria qualificar com una nit en què la cultura catalana es va vestir de gala.
[A. I. P.]

II Jornades per a la Cooperació en l’Estandardització Lingüística (IEC, Barcelona,
29 i 30 de novembre de 2001).—Els dies 29 i 30 de novembre de 2001 van tenir lloc a Bar-
celona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, les II Jornades per a la Cooperació en l’Estan-
dardització Lingüística, organitzades per la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
presidides pel senyor Joan A. Argenter, president de la Secció Filològica, i coordinades pels
senyors Joaquim Mallafrè, membre de la Secció Filològica, i Josep M. Mestres, cap de l’Ofi-
cina de Correcció i Assessorament Lingüístics del Servei de Relacions Exteriors de l’Institut
d’Estudis Catalans (SEREIEC).

Vint-i-quatre ponents dels diferents àmbits professionals i territorials de la llengua catala-
na van participar en aquestes Jornades i van contribuir a assolir-ne el principal objectiu, que
era discutir sobre el paper de la traducció en la creació de models lingüístics: la influència d’e-
ditors i correctors a part dels traductors, la possible reducció estilística i la resposta del públic
en diferents àmbits; no es va limitar, però, als traductors com a actors en el procés d’estandar-
dització, sinó que també es va adreçar als altres especialistes i estudiosos de la llengua que hi
poguessin estar interessats.

Les Jornades van comptar amb dos-cents vuitanta-nou participants, gairebé tots provi-
nents d’arreu dels Països Catalans: 79,9 %, de Catalunya; 10 %, del País Valencià; 5,9 %, de
les Illes Balears; 1,4 %, de la Catalunya Nord; 0,3 %, d’Andorra, i 2,4 %, d’altres orígens. Per
la dedicació professional, els percentatges són els següents: lingüistes, lexicògrafs i filòlegs en
general, 18,3 %; assessors, correctors i planificadors lingüístics, 30,1 %; traductors i intèr-
prets, 11,8 %; professors universitaris i d’ensenyament mitjà, 17,0 %; personal de les admi-
nistracions, 9,3 %; altres professionals, 4,5 %; estudiants universitaris, 1,7 %, i no ho especi-
fiquen, 7,3 %.

En la sessió inaugural, sota la presidència de Joan A. Argenter, van intervenir el senyor
Manuel Grau, president de la Fundació Caixa de Sabadell; el senyor Joan Melià, director gene-
ral de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears i el senyor Lluís Jou, director general
de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.

Les Jornades es van organitzar en tres blocs, dedicats a diversos àmbits relacionats amb la
traducció. Cada àmbit constà d’una ponència general, seguida d’una sessió monogràfica en
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