
de la seva presència pública i del seu prestigi, la qual cosa sembla que està començant a suc-
ceir en alguns àmbits.

Malgrat els alts i baixos de la situació del català, va quedar clar per a tots els participants
que la mirada cap al futur ha de ser d’optimisme, atès que hi ha moltes iniciatives en marxa i
el català no es pot dir que no avanci. La bona salut de la llengua, com en el cas dels malalts,
també depèn de l’optimisme amb què s’afrontin les seves dolències i les ganes de guarir-lo que
tingui. [M. R.]

Conferències de la professora Elisabetta Carpitelli a la Universitat de Barcelona. —
El dia 18 de maig de 2005 la professora Elisabetta Carpitelli, adscrita al Centre de Dialectolo-
gie de la Universitat Stendhal – Grenoble III i secretària científica de l’Atlas Linguistique Ro-
man (ALiR), va pronunciar un parell de conferències en el marc de dues assignatures del De-
partament de Filologia Romànica de la UB impartides pel prof. José Enrique Gargallo. En la
primera, “Dialetti italiani: conservazione ed evoluzione”, va oferir una presentació ben amena
i documentada sobre la situació actual dels dialectes a Itàlia, il.lustrada a més per una mostra de
l’ús del dialecte en els debats processals i per l’audició d’una peça musical d’un grup jove, can-
tada en dialecte venecià. La segona, “Etimologia, motivazione e stratigrafia: parole romanze”,
va abordar aspectes de la vida del lèxic romànic (amb especial atenció a l’àmbit italoromànic),
com ara la creació i la renovació lexicals, o els mecanismes generadors de noves motivacions
semàntiques (icònim, iconímia, iconomàstica, per dir-ho amb Mario Alinei). Tot plegat, un (do-
ble) regal per als estudiants de Lingüística Romànica i Etimologia Romànica, per al professor
de les dues assignatures i per a la resta de públic assistent. [J. E. G. G.]

Exposició «Les llengües a Catalunya». — Del 13 d’abril al 13 de maig de 2005 va ro-
mandre oberta al vestíbul de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona l’exposició «Les
llengües a Catalunya», una iniciativa, organitzada pel Grup d’Estudi de les Llengües Ame-
naçades i capitanejada per la professora M. Carme Junyent, que va comptar amb el suport, en-
tre d’altres, de l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació Jaume Bofill, la Generalitat de Cata-
lunya i la Diputació de Barcelona.

Partint de lemes com el de «convivència en la diversitat» es proposava un viatge interac-
tiu pel paisatge lingüístic del nostre país, on, pel cap baix, es parlen 300 llengües. D’una altra
banda, també es pretenia de sensibilitzar els visitants de la riquesa que representa la diversitat
lingüística. No endebades, el marc de l’exposició va ser el vestíbul de la Universitat, és a dir
un lloc de pas, obert al món exterior, on cada dia conviuen amb perfecta harmonia diverses
llengües o, dit altrament, diverses visions complementàries d’una mateixa realitat.

Paral.lelament a l’exposició, i també a l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona, es
va organitzar una sèrie de conferències que giraven a l’entorn de la diversitat lingüística i la
seva riquesa inherent.

Tant l’exposició com les conferències van ser una bona demostració que la convivència no-
més és possible amb el coneixement recíproc, actitud que ens recorda una frase prou eloqüent de
Goethe: «Qui no sap res de les llengües estrangeres, no sap res de la pròpia llengua». [J. F. T.]

Cicle de conferències “La diversitat lingüística” (Universitat de Barcelona, abril-maig
de 2005). — En el marc de l’exposició “Les llengües a Catalunya”, el Departament de Lingüís-
tica General de la Universitat de Barcelona va organitzar la primavera de 2005 el cicle de con-
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