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Al llarg d’onze anys, el Centre Montessori ha anat assajant les seves recerques i considerant els treballs científics sobre la matèria, fins arribar a la redacció d’un model d’àmbit restringit corresponent a l’alguerès escrit, tenint sempre presents els criteris de l’IEC.
Va ser l’any 2002 quan el document que contenia la feina feta va ser presentat a la Secció
Filològica, presidida aleshores pel Dr. Joan Argenté, El document era presentat per Òmnium
Cultural de l’Alguer, pel Municipi d’aquesta ciutat, pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i per l’associació Enllaç. El dia 22 d’abril de 2002 la Secció Filològica
aprovava el model d’ àmbit restringit de l’alguerès presentat uns mesos abans.
L’acte del dia 15 de juny obeïa, doncs, i principalment, a una qüestió acadèmica: presentar la publicació del llibret, editat per l’IEC, Català de l’Alguer, un model d’àmbit restringit.
Els ponents que constituïen la mesa en feren la referència constant. El Dr. Joan Martí, a
l’interès del qual es deu l’edició d’aquesta obra, va remarcar la importància de poder disposar
d’un instrument com el que es presentava en funció de l’ús normal i normatiu en tota l’àrea lingüística de la llengua catalana.
Seguidament, el lingüista Luca Scala, que ha portat el pes de la tasca d’investigació i recopilació de Català de l’Alguer, un model d’àmbit restringit, es va referir al retrocés vertiginós que dels anys seixanta ençà ha patit l’alguerès per causes diverses, l’escolaritat potser la
més remarcable, a més dels mitjans de difusió. La publicació del llibret que presentem, va dir,
marca una fita vers l’increment de l’autoestima i la valoració de la llengua pròpia dels ciutadans. Va tenir paraules de reconeixent per a la Secció Filològica per l’assessorament rebut i
per la consideració que ha palesat pel fet lingüístic de l’Alguer.
Les paraules del Dr. Veny en aquest acte van referir-se a la quantitat de la feina feta, al rigor amb què ha estat elaborada i a la importància que avui resti publicada per l’ Institut. Va elogiar la dedicació que hi esmerçà el Sr. Scala i la manera participativa d’orientar el seu treball.
En la seva intervenció, el Sr. Alvau va fer una descripció de la situació sociolingüística actual de l’ alguerès. Va fer avinent que el municipi de l’Alguer dóna suport a les iniciatives
d’Òmnium Cultural, com és el Projecte Palomba perquè hi creu fermament i que, a més, organitza cursos de normalització per als funcionaris i classes de llengua per als adults. Va fer un
elogi de la tasca d’Òmnium Cultural i alhora una proposta de treballar per a la recuperació de
la llengua des de totes les instàncies.
La darrera intervenció la va fer el Sr. Joan Bellès, el qual va explanar la tasca d’Enllaç que
ha maldat sempre, en la seva contribució, a fer normal l’ús de l’alguerès. Remarcà que el reconeixement per part de l’Institut del model lingüístic presentat i la seva publicació esdevenen
una pedra preciosa en la tasca de recobrament de la llengua a l’Alguer feta pels algueresos i
els catalans conjuntament.
Els mots d’agraïment adreçats a l’autor de Català de l’Alguer, un model d’ àmbit restringit i als nombrosos presents a l’ acte varen cloure la sessió. [Jo. A.]
Col.loqui internacional “L’Albera i el patrimoni en l’espai transfronterer” (Figueres, Alt Empordà, 1 i 2 d’abril de 2004). — La celebració d’aquest col.loqui és un dels productes generats pel conveni signat per cinc institucions que s’aplegaren el 2002 per a impulsar
la recerca conjunta i la promoció del patrimoni de l’espai transfronterer de l’Albera, l’extrem
oriental dels Pirineus. Els socis són dos centres universitaris —l’Institut Francocatalà Transfronterer de la Universitat de Perpinyà i la Universitat Autònoma de Barcelona—, dos organismes de l’administració local —el Consell de Desenvolupament del País Pirineus-Mediterrània de la Catalunya Nord i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà— i una entitat privada
del nord, l’Associació Albera Viva. L’objectiu del projecte, anomenat “L’Albera: memòria i

ROMANICS XXVII-5

542

31/5/05

12:44

Página 542

CRÒNICA

terra”, és l’estudi d’aquest espai català administrat per dos estats diferents, espai que ha sofert
en els darrers segles els efectes de la frontera política, cosa que es tracta de compensar amb la
cooperació en projectes transfronterers. Financerament es compta amb un ajut dels fons de desenvolupament regional europeus (FEDER).
Les conferències dels professors invitats han cobert un ventall ben ampli i divers de temes: l’arqueobotànica de la vinya (Ramon Buxó, Museu d’Arqueologia de Catalunya), el patrimoni industrial (Jaume Perarnau, Museu de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya), la dialectologia (Joan Veny, Universitat de Barcelona), la biologia de la vinya salvatge (Thierry
Lacombe i els seus col.laboradors del Centre de Recerca Agronòmica de Montpeller, M. Di
Vecchi, V. Laucou i P. This), la ramaderia autòctona, tan ben representada per la vaca alberenca (Jesús Piedrafita, Universitat Autònoma de Barcelona) i la història de la frontera, amb el
seu component econòmic, en l’època moderna (Rosa Congost, Universitat de Girona).
Es va fer una crida als estudiosos a fi que exposessin qualsevol recerca sobre l’Albera que
s’impliqués en l’estudi del seu patrimoni en el sentit més ampli, i hi respongueren arqueòlegs
—Joan Llinàs, Carme Montalban i Dolors Codina—, historiadors, prehistoriadors, geògrafs i
estudiosos del patrimoni —Jaume Plans, Véronique Izard, Denis Fontaine, Andreu Balent, Albert Testart, Martina Camiade, Maria Teresa Genís, Jean-Pierre Lacombe, Josep Comas i
Adelina Herrera—, etnòlegs i etnobotànics —Joan Lluís Valls, Montserrat Parada, Maria Àngels Bonet, Joan Vallès—, lingüistes i filòlegs —Montserrat Adam, Xavier Favà, Jordi Curbet, Marta Perxacs, Xavier Luna-Batlle, Miquela Valls—, i biòlegs, ecòlegs i geòlegs —Jordi
Bartolomé, Josefina Plaixats, Aleix Comas, Helena Perxacs, Joan Budó, Xavier Capalleras,
Jenar Félix, Ramon Mascort, Miquel Vilà.
Les comunicacions aportaren visions innovadores des de molts punts de vista però l’espai
disponible no ens permet de detallar-les. Sí que ens és possible, tanmateix, de donar una breu
notícia de les aportacions relacionades amb la filologia.
Joan Veny, en la seva ponència, exposà les afinitats lèxiques d’un cantó i l’altre de la frontera amb observacions precises a partir del material recollit en el primer volum, publicat el
2002, de l’Atles Lingüístic del Domini Català, i en particular l’avaluació del pes de l’occità
com a tret distintiu dels parlars del nord-est català. Montserrat Adam mostrà una part de la
seva recent recerca de la morfologia del català septentrional de transició i es referí als trets que
comparteix amb els parlars rossellonesos. Xavier Favà informà de les seves troballes en relació amb els noms de les diferents menes de raïm, dels quals és expert, amb interessants incursions etimològiques i motivacionals. Jordi Curbet mostrà alguns resultats de la seva recerca en
arxius locals sobre la llengua de les cartes populars vuitcentistes en vista a contribuir a la història dels parlars populars. Marta Perxacs exposà el ric resultat de la recerca etnolingüística de
la matança del porc. Xavier Luna-Batlle féu aportacions relacionades amb el lèxic de la vinya
extretes d’un treball dialectològic i etnolingüístic en curs, en col.laboració amb Joan Lluís
Valls. El mateix Joan Lluís Valls donà mostres d’un coneixement profund de lèxic de la vinya a l’Albera nord en la seva comunicació etnogràfica. En el terreny de la literatura, Miquela
Valls parlà del poeta Josep Sebastià Pons i de la seva relació amb l’Albera reflectida en els textos, Lluís Quintana de la visió de la tramuntana en la literatura contemporània, i Daniel Ferrer
de Jeroni Pau i de Francesc Tarafa i dels esments als Pirineus recollits en els seus textos cinccentistes i siscentistes. Un conjunt, doncs, de recerques noves o no divulgades fins ara, algunes de les quals estan inserides dins de projectes d’abast i profunditat notables, en estats diversos d’elaboració.
Cal valorar, a més del gruix de la feina individual, l’oportunitat de posar a la mateixa palestra enfocaments diversos que tenen per objecte d’estudi el mateix espai geogràfic, una experiència poc freqüent —potser semblant a les trobades d’estudis locals— i que posa a prova
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els bons auguris manifestats ací i allà que s’atorguen al contacte interdisciplinari. Posem el cas
de la recerca sobre Josep Bosch de la Trinxeria des de la geografia que aportà Albert Testart o
el de Josep Comas i Adelina Herrera amb el despullament sistemàtic de documentació antiga,
de què es beneficia directament el coneixement del vocabulari patrimonial i per tant la lingüística històrica.
Aquesta trobada, acollida excel.lentment per la casa del Consell Comarcal de l’Alt Empordà del carrer Nou de Figueres, tindrà continuïtat amb un segon col.loqui que es farà a Banyuls de la Marenda el 3 i 4 de maig del 2005 amb l’emblema «L’Albera, terra de pas, de
memòries i d’identitats». [X. L.]
Activitats del Servei de Política Lingüística (SPL) d’Andorra. — Any 2003: 1) Campanya informativa adreçada als immigrants sobre els serveis culturals i socials que ofereixen les
administracions; 2) Publicació d’apunts per a dependents de comerç, per tal de facilitar la seva
comunicació amb els clients que se’ls adrecin en la llengua oficial; 3) Edició de pòsters temàtics: pa, pastes, peixos i mariscs; 4) Publicació i distribució de Les primeres paraules en català, targetes destinades als turistes que visiten Andorra amb les paraules i expressions més
bàsiques, en sis idiomes (francès, portuguès, castellà, rus, alemany i anglès) i la traducció al
català; 5) Campanya per afavorir l’ús del català i les noves tecnologies entre els joves. Presentació el 24 d’octubre del Portal adreçat als joves jovesapiens.ad, amb 1.684 visites la primera setmana. El portal compta amb una quinzena de col.laboradors. Consta de 15 apartats i
80 pàgines. Conté informació esportiva, cultural, de viatges, estudis universitaris, xats, fòrums, diccionaris, etc.; 6) Nova edició actualitzada del catàleg de jocs i joguines Tria i juga;
7) S’ha redactat el reglament d’ús de la llengua oficial a les administracions públiques i en actes institucionals; 8) Organització de dues conferències: Francesc de Borja Moll i el recobrament de la llengua catalana, a càrrec d’Aina Moll el 8 de maig; i Francesc de Borja Moll, una
vida prodigiosa, a càrrec de Josep Antoni Grimalt el 25 de novembre, en el marc de la col.laboració amb el Govern de les Illes Balears en els actes de celebració de l’Any Francesc de
Borja Moll. [N. del C. R.]
*

*

*

Josep Vallverdú, Doctor Honoris Causa de la Universitat de Lleida. — El 16 de març
de 2004, al saló Víctor Siurana de la Universitat de Lleida, tingué lloc, amb motiu de la investidura com a doctor Honoris Causa de l’escriptor lleidatà Josep Vallverdú i Aixalà, la taula rodona Josep Vallverdú: mestre, escriptor, traductor amb la participació de Joan Veny, Miquel Viladegut, Anna Cristina Mora, Manel Lladonosa i Ramon Sistac com a moderador. Els
participants en destacaren principalment les seues qualitats humanes, literàries i cíviques.
En aquest acte es regalà al públic assistent una edició de dibuixos de Josep Vallverdú sobre temes lingüístics, polítics i socials. Aquesta edició ha estat una iniciativa del Departament
de Filologia i Comunicació d’aqueixa universitat.
L’acte solemne d’investidura, que es féu conjuntament amb la del polític i jurista Jordi
Solé Tura, fou el dimecres dia 18 de març a l’Auditori Municipal Enric Granados de la ciutat
de Lleida, ple fins a vessar i amb la presència de la societat civil, el claustre acadèmic i autoritats locals i nacionals. En el cas de Josep Vallverdú, la laudatio anà a càrrec de Miquel Pueyo, qui glossà tant la seua producció com a escriptor, traductor, assagista i mestre, com el paper de Vallverdú en la recuperació de la identitat catalana desacomplexada, lingüística i

