
amb aquestes lliçons s’inicià un argument complex que havia de tenir la compleció en el se-
minari de l’any següent, que es volia dedicar a la llengua escrita.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i els professors que les van impartir
corresponents al primer dia del seminari foren els següents: Parlar per no dir res o per dir
alguna cosa, a càrrec de Joan F. Mira, antropòleg, escriptor i membre de l’IEC; La cons-
trucció del discurs en la tertúlia radiofònica, a càrrec d’Oriol Camps, cap de la Unitat d’As-
sessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio; L’oralitat als mitjans audiovisuals: les limita-
cions del llenguatge col.loquial, a càrrec de Francesc Vallverdú, sociolingüista i assessor
lingüístic de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; Llengües brutes, a càrrec de Ser-
gi Pompermayer, guionista de programes dramàtics; Paraula, missatge, responsabilitat, a
càrrec de Josep Cuní, periodista, i La reproducció escrita de l’oralitat, a càrrec de Josep M.
Mestres.

Així mateix, el dia 18 van intervenir els professors següents amb els títols que s’esmen-
ten: Els mitjans audiovisuals, laboratoris de segona oralitat, a càrrec de Josep Gifreu, ca-
tedràtic de Teoria de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’IEC; Pa-
raula i imatge com a informació complementària, a càrrec de Vicenç Villatoro, director
general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió;Bla, bla, bla, a càrrec de Jaume Bar-
berà, periodista i presentador del programa Bon dia, Catalunyade Televisió de Catalunya, SA;
La creació d’argot en televisió, a càrrec de Toni Soler, periodista i presentador de televisió;
Un quilo de rovellons he comprat aquest matí, a càrrec de Salvador Alsius, doctor en perio-
disme i professor de la Universitat Pompeu Fabra, i És espontània l’oralitat?, a càrrec de Joan
Martí i Castell.

Després del debat promogut per la taula rodona formada Salvador Alsius, Joan Martí i
Castell, Josep M. Mestres, Sergi Pompermayer i Francesc Vallverdú, el director acadèmic del
CUIMPB - Centre Ernest Lluch, senyor Joan Trullén, clogué les sessions agraint a tothom
l’assistència i la participació. [J. M. M. i S.]

* * *

XVII jornades internacionals per a professors de català (Sant Cugat del Vallès entre
el 22 i el 25 de juliol de 2003). Institut Ramon Llull.— Centrades en «La promoció i l’es-
tudi de la llengua catalana a l’exterior», van ésser un vaivé profitós entre les conferències de
caire general i teòric i les intervencions d’arreu d’Europa tant des de l’àmbit universitari com
no universitari que es feren ressò d’experiències concretes d’ensenyament, valuoses alhora
des de diversos punts de vista (motivacions dels estudiants, context d’aprenentatge, nombre
d’alumnes) i perquè contribueixen al mutu coneixement d’iniciatives paral.leles que així tenen
una idea més precisa del context més vast en què s’insereixen. La importància d’aquesta pro-
jecció exterior de la llengua i de la cultura catalana, resultat d’esforços diferents en àmbits dis-
tints, va resultar palesa tant per tractar d’ajudar a fer perceptible a Europa l’espai català com a
domini lingüístic i cultural diferenciat com per promoure als mateixos Països Catalans una au-
toestima identitària que l’aparell constitucional espanyol, a través del seu ordenament lingüís-
tic, no afavoreix gens. [P. G.]

Converses Filològiques al Centre Cultural Blanquerna.— Les primeres Converses
Filològiques—Seminaris Literaris fets al Centre Cultural Blanquerna de Madrid— han tin-
gut lloc el 9 d’abril de 2003. Es tracta de trobades d’especialistes -bé que d’audiència oberta
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a tothom—, que plantegen aspectes d’estudi comparatista sobre temes d’interès per a les Hu-
manitats.

Dintre d’aquest context, Júlia Butinyà i Joan Ribera, com a coordinadors, ben conscients
que els nostres textos no són prou coneguts dins el context hispànic i internacional, estan pro-
movent des d’aquesta plataforma un nou angle per a mirar la Llengua i la Literatura Catalanes;
però essencialment i prioritàriament pretenen aprendre uns dels altres —especialitats, llengües
i literatures—. Encara, és probable que, de retruc, a més de l’efecte de dimensionar i equilibrar
la llengua i la literatura pròpies, gràcies a l’intercanvi en punts que ens són comuns, es pugui
contribuir a vertebrar la mateixa tradició literària.

El programa de les primeres Conversesha girat entorn de l’Humanisme: Los comienzos
del Humanismo en España, a càrrec del llatinista Tomás González Rolán (Universitat Com-
plutense de Madrid) i El Marqués de Santillana y la Corona de Aragón en el marco del Hu-
manismo peninsular, a càrrec de Miguel Ángel Pérez Priego, professor hispanista de la Uni-
versitat Nacional d’Educació a Distància. Segons va dir en l’obertura de l’acte el Sr. Francesc
de Paula Caminal, Delegat de la Generalitat de Catalunya a Madrid, «vamos a primar y a po-
tenciar espacios de conocimiento, vamos a hacer multiculturalidad, multisectoralidad, vamos
a ser transversales».

Els textos es publicaran —conjuntament amb el col.loqui que va tenir lloc a continuació—
en un monogràfic de la «Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca»
(UNED), actualment en premsa. Cal comentar que va assistir-hi principalment un públic uni-
versitari, alumnat de les tres Universitats madrilenyes on s’imparteix aquesta docència —els
alumnes de l’Autónoma ara poden cursar català a la UNED—, però sobretot un important con-
tingent de professorat, col.legues de matèries veïnes, amb les quals es contextualitzen o dina-
mitzen les lletres catalanes; destaquem, sobretot, els assistents de Filologia Clàssica i de
Romàniques (italianistes, hispanistes...), així com de Filosofia. Amb això, les Converseses
beneficien doblement del fet del diàleg crític i de la interdisciplinarietat.

També cal donar notícia de la publicació del llibre Lectures de literatura catalana a Ma-
drid. Quinze lliçons del seminari al Centre Cultural Blanquerna (1997-2002),que recull una
mostra del seminari que coordina Fina Llorca i que consta d’unes lectures de Literatura Cata-
lana explicades per professors de català de les Universitats madrilenyes, seguides de col.loqui;
enguany ha tingut lloc la VI sessió, composta per 10 lliçons. S’ha editat amb ocasió del desè
aniversari de les Aules de Català a Madrid i se n’ha fet càrrec la Generalitat de Catalunya, qui
l’acull a la col.lecció «Textos i Documents» 25. [J. B. /J. R.]

Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d’Andorra.— Any 2001: 1) Cam-
panya de difusió de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial. «Tothom té dret a ser
atès i correspost en català», que és l’inici de l’article 3, va ser l’eslògan triat per difondre el
contingut de la Llei, i especialment l’obligació de saber atendre el públic en català, contingu-
da en la disposició transitòria segona, que va entrar en vigor el gener del 2002. 2) Desplega-
ment de la Llei d’ordenació de l’ús de la llengua oficial.Totes les actuacions del Servei van
girar a l’entorn de la difusió de la Llei i de les gestions perquè sigui aplicable amb el consens
general de la societat andorrana. 3)Tramesa d’informació sobre la Llei als establiments de
farmàcia. El Servei ha enviat informació sobre els punts més destacats de la Llei (carta i fu-
llets) a 50 establiments de farmàcia i a les direccions de Personal dels grans magatzems. 4) 2n
Congrés europeu sobre planificació lingüística. Des del mes de gener tot l’equip del Servei
va estar organitzant el debat durant tres dies de 250 especialistes d’arreu d’Europa, amb re-
presentació d’altres països de fora del continent, en què es van debatre estratègies de política
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