
Franz Römer, i el cap de l’Institut für Romanistik, Michael Meltzeltin, es descabdellaren les
sessions de treball.

Klaus Bochman dissertà sobre “Le schibboleth ou de l’intolérance langagière”; Ulrich
Hoinkes sobre “El discurs com a entitat de reflexió sociolingúística”; François Pic sobre “La
démarche anthologique dans le processus de constitution de la littérature occitane”; Ricard Tor-
rents sobre “Traduir emocions, traduir paraules. Sobre l’obra literària en la seva traductibilitat”;
Guillem Calaforra sobre “El discurs crític i l’ortodòxia”; Miquel-Àngel Pradilla sobre “La ca-
talanofonia. Una comunitat per a una llengua?”; Joan A. Argenter sobre “Els discursos sobre la
situació lingüística a Catalunya. Diagnosi i prospectiva: de la monotonia a la polifonia”; Fran-
cesc Vallverdú sobre “L’ús social del català: una aproximació lingüística”; Max Doppelbauer
sobre “Conflicte lingüístic valencià: Nous enfocaments d’un vell problema”; Domergue Su-
mien sobre “Besonhs e amiras de la sociolingüística aplicada en Occitània”; Philippe Martel so-
bre “L’enquête INSEE/INED de 1999”; Etienne Hammel sobre “Los neo-locutors d’òc dins
l’enquesta de l’INSEE de 1999” i Robert Lafont —in absentia— sobre “L’enquèsta biaissuda
per la consciència lingüistica, son object” —la ponència fou llegida per F. Pic.

Finalitzat el col.loqui, els participants foren convidats a un refrigeri, el qual esdevingué un
nou acte de tribut al sexagenari professor, per tal com li fou presentada la miscel.lània-home-
natge que, editada per Peter Chichon, Barbara Czernilofsky, Robert Tanzmeister i Astrid Hö-
nigsperger i publicada per Edition Praesens de Viena, aplega més de trenta contribucions d’au-
tors alguns dels quals eren presents en aquell acte.5 Oficiaren com a mestres de cerimònia
Chichon i Czernilofsky, amb parlaments ad hoc —no hi faltà la música, executada per amics i
alumnes del departament d’Hispàniques ni el bel canto, en la veu de Thomas Widrich— tam-
bé amic i alumne de Kremnitz, la mare i la germana del qual foren testimonis privilegiats d’u-
na celebració rodona. I és que, fins i tot a la Viena imperial, un homenatge no demana gaire
res més que un grup d’amics aplegats a l’entorn d’un mestre/col.lega —això sí, amb prou en-
giny i prou agosarats per salpebrar el discurs sociolingüístic català i occità amb un polsim de
barrila germànica.

Georg Kremnitz va correspondre als presents amb una celebració gastronòmica a l’an-
tiga casa de la família Mayer al Pfarrplatz (Heiligenstadt, als afores de Viena), coneguda
avui com a Beethovenhaus, car el músic alemany s’hi hostatjà, i conta no sé si la història o
la llegenda que allí el geni esdevingué conscient que la sordesa feia impietosament el seu
camí, en adonar-se que el repic de les campanes de l’església veïna no arribava ja a la seva
oïda. [J. A. A.]

* * *

Activitats realitzades per la Universitat Eötvös Loránd de Budapest i altres entitats
hongareses (2003-2005). — Vida universitària: En el marc del programa de doctorat de ro-
manística van llegir seva tesi de doctorat: Julio Zavaleta (Modificación de la significacón ver-
bal: coherencia aspectual y argumental, 2003); Judit Kertész (Szöveg, stilus, regény: J. C.
Onetti —Text, estil, novel.la— J. C. Onetti, 2003); Ildikó Szilágyi (Les tendences évolutives
de la versification française, 2003); Mariann Körmendy (Éléments de reflexion par l’interpré-
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tation de la temporalité des textes, 2003); Tibor O⁄ rsi (French Linguistic Influence in the Cot-
ton Version of “Mandeville’s Travels”, 2004); Judit Somogyi (Írásjelhaszálat XV-XVI. szá-
zadi észak-itáliai szövegekben – L’ús dels signes de puntuació a textos provinents del nord
d’Itàlia als segles XV-XVI, 2004); Orsolya Ero⁄ss (Le champ sémantique de l’amour dans le vo-
cabulaire courtois au XII

e siècle, 2004); Judit Tapazdi (Some Word Order Phenomena in Euro-
pean Portuguese, 2005), Klára Czöndör Elterné (A szefárd zsidók nyelve a történelem tükré-
ben – La llengua dels jueus sefardites reflectida per la història, 2005); Enkratisz Révész (El
asedio del enigma y la subversión en la temprana cuentística de Salvador Elizondo, 2005).

Publicacions - Literatura catalana en versió hongaresa: En la col.lecció “Katalán Könyv-
tár” (Biblioteca Catalana) de l’editorial Íbisz (Budapest) van aparèixer els volums sisè i setè:
Jakub cselebi története (La història de Jacob Xalabín, 2003), traducció de Zsuzsanna Tomc-
sányi; Jesús Moncada: A folyók városa (Camí de sirga, 2004), trad. Krisztina Nemes.

En la col.lecció “Mallorca Könyvek” (Llibres Mallorca), de l’editorial Palimpszeszt (Bu-
dapest), es van publicar darrerament: Antoni Marí: A vincennes-i út (Camí de Vincennes), trad.
Ervin Székely; Maria-Antònia Oliver: Joana E., trad. Júlia Fehér; Baltasar Porcel: A vaddisz-
nó szíve (El cor del senglar), trad. Lóránt Kertész.

Fora de col.lecció va aparèixer: Jaume Cabré: Az eunuch árnyéka (L’ombra de l’eunuc),
trad. Zsuzsanna Tomcsányi, Európa Könyvkiadó (Budapest). [K. M.]
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