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En aquesta segona edició, hom va poder comptar amb la col.laboració de les professores i
els professors següents: Sílvia López i Caballer, responsable de Correcció del Servei de Producció Editorial de l’IEC; Joan Costa, professor de la Facultat de Traducció i Interpretació de
la Universitat Pompeu Fabra; José Martínez de Sousa, ortotipògraf, bibliòleg i lexicògraf, i
Anna Montserrat, professora de la Facultat de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili.
El curs s’adreça a tots els correctors i traductors professionals que vulguin aprofundir en
els coneixements teòrics i pràctics que són necessaris per a desenvolupar llur professió. L’objectiu fonamental del curs és facilitar als alumnes l’adquisició dels coneixements i el desenvolupament de les capacitats i les actituds necessàries per a esdevenir correctors professionals
autònoms en el sentit més ampli del terme; és a dir, que siguin capaços de fer el seguiment,
tant lingüístic com tipogràfic, de qualsevol publicació, des de la correcció de l’original fins a
la darrera prova d’impremta.
Els destinataris del curs són, sobretot, els correctors i els traductors que volen aprofundir llurs coneixements teòrics i pràctics sobre la correcció i la presentació impresa de textos.
[J. M. i C.]
*

*

*

Un Atles musical per a auscultar les veus del país. Atles musical. Una llengua de convit. CD doble, gener 2002. —Com a contribució especial a la seva commemoració, l’Any
mossèn Alcover va comptar amb una iniciativa realment innovadora per part de la direcció general de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Em refereixo a l’edició, amb data
de gener de 2002, d’un doble CD titulat Atles musical. Una llengua de convit, que aplega trenta-cinc interpretacions del conjunt del domini lingüístic. És en realitat, com recorda el director
general Joan Melià en la presentació, «la petita metàfora d’una gran obra», la iniciada per Alcover fa cent anys, inacabada encara, que designem com a procés de normalització de la llengua catalana.
El doble CD inclou una selecció representativa de grups musicals i de cantautors de tots
els indrets del català, que confegeixen una mostra de la rica varietat de registres lingüístics i
estilístics existents de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer. Cada un dels dos CD recull
un repertori significatiu de cançons i d’intèrprets corresponents als dos grans dialectes del català: el CD.1 és dedicat al català oriental i el CD.2, al català occidental. Amb una clara voluntat pedagògica, aquesta obra afirma a través de les modalitats de cada peça i de cada interpretació la profunda unitat de la llengua catalana. El seu caràcter pedagògic es veu reforçat per
l’acompanyament d’unes «Notes lingüístiques» on el Dr. Joan Veny, assessor científic del
projecte, resumeix la problemàtica derivada de la doble consideració del català com a llengua
històrica i com a llengua estàndard, i sintetitza les peculiaritats de les diferents variants dialectals.
La recopilació de les trenta-cinc peces d’aquest Atles anà a càrrec d’un equip de periodistes de la revista Enderrock. Com manifesta el seu editor, Lluís Gendrau, la selecció tingué en
compte dues variables: d’una banda, les característiques dialectals de cada cançó, valorant la
procedència de l’intèrpret; i de l’altra, procurant que el conjunt fos un reflex de l’actual vitalitat musical. A més, s’intenta mostrar diversos gèneres musicals per a cada variant dialectal,
comprenent estils que abarquen des del pop-rock a la cançó d’autor i la música folk.
Per tant, el conjunt de les peces del doble CD ofereix un interessant repertori d’oportunitats per als diferents usuaris amb vista al coneixement, a la fruïció, a la participació, de totes
aquestes formes d’expressió musical, popular i lúdica, que emergeix de la creativitat dels di-
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versos indrets dels Països Catalans. La recopilació té un triple mèrit: el de ser la primera que
s’atreveix a presentar una mostra global de l’actual música pop-rock del país; el d’assegurar
una àmplia representació del conjunt de la creació musical popular; i el d’obrir la via cap a noves edicions de CD recopilatoris (similars als cèlebres «mix» en les llengües més esteses) de
la cançó en català que es va fent en cada moment.
L’edició discogràfica, que ha anat a càrrec de DiscMedi/Blau, ha comptat amb la col.laboració de la Generalitat de Catalunya, del Govern d’Andorra, de la Regidoria de Cultura Catalana de l’Ajuntament de Perpinyà i del Gobierno de Aragón. Com és notori, aquesta llista
d’institucions fa més lamentable l’absència d’una col.laboració imprescindible, com és la de la
Generalitat Valenciana: imprescindible no sols en el suport de l’edició d’una obra en format
CD com aquesta, sinó sobretot en la «metàfora» que presenta i representa, la mateixa que pretenia commemorar el 2001 amb la celebració del centenari de la Lletra de convit del gran lingüista i folklorista català, Antoni M. Alcover. [J. Gif.]
La presentació de la Gramàtica del Català Contemporani: «El que fem els lingüistes
és sistematitzar les intuïcions». (Barcelona, 2002). —17 de juny, dilluns. Dos quarts de vuit
del vespre. Corro. Com sempre, arribo just. Entro al Palau de la Generalitat per l’antiga porta
de l’Institut d’Estudis Catalans, la del carrer del Bisbe. Ara dóna a un auditori, sota el pati dels
Tarongers. La sala és plena, no hi queda cap cadira buida, hi ha gent dreta als passadissos. Tinc
la sensació que hi som tots: professors de totes les universitats del país, antics alumnes de Joan
Solà, terminòlegs del Termcat, membres de la Secció Filològica, lingüistes dedicats a l’ensenyament, a la recerca, a la normalització, a la traducció, als mitjans de comunicació, al doblatge... amics i familiars de Joan Solà i dels seus col.laboradors. N’hi ha de grans i de joves.
Homes i dones amb cares de satisfacció. A l’ambient hi ha emoció. Fa mesos que estem esperant «la gramàtica d’en Solà».
Entren i s’asseuen a la presidència, per aquest ordre, l’editor Xavier Folch, Joan Solà com
a director de l’obra, el president de la Generalitat, Jordi Pujol, el president del Parlament de
Catalunya, Joan Rigol, i el director general de Política Lingüistica, Lluís Jou. El president de
la Generalitat dóna la paraula a l’editor. Xavier Folch ens parla de la necessitat d’una obra
així: «Cap gramàtica m’era del tot útil; l’havia de fer en Solà perquè és el més gran coneixedor de la llengua catalana, i hi posa una gran passió i un rigor màxim». No podia ser una
gramàtica normativa: calia primer una gramàtica descriptiva, una obra col.lectiva, que comptés amb els millors especialistes de cada camp. Ens parla amb admiració dels quatre directors.1
Per la feina feta, per la dedicació, pel perfeccionisme, per les hores que hi han invertit. Es nota
la confiança en els autors i en la qualitat de la feina. Completa una llista d’agraïments; els dedicats als tipògrafs no són pas els més petits. «Tots plegats hi hem posat una il.lusió basada en
la consciència que fèiem una bona feina per al país. I això des de l’empresa privada, sense subvencions. [...] Crec que és el llibre més important que ha fet aquesta editorial [Empúries]. Si
més no, per l’esforç i per l’ambició que hi hem posat». Agraeix la presència dels presidents de
la Generalitat i del Parlament. I relliga la feina feta amb l’esperit patriòtic de la resistència antifranquista, a través del premi Octavi Pallissa, concedit al primer projecte de l’obra.
A continuació, parla Joan Solà: «Deixi-me-li dir, senyor president, que no se’n penedirà
[d’haver presidit aquest acte]. És una obra important. Ens ha costat molt, hem fet una feinada
increïble. Ara sentim una satisfacció difícil d’explicar. T’adones que és la feina que vols fer:
gran cultura i coordinació d’esforços.»
1. A més de Joan Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya.

