
Enric Balaguer, Jaume Pérez Montaner i Laia Climent; i d) “Didàctica de la llengua i la litera-
tura”: Joan Andreu i Bellés, M. Josep Soldevila Blasco, Miquel Nicolás i Amorós, Adolf Pi-
quer Vidal, Isabel Ríos i Montserrat Ferrer.

Una altra iniciativa de col.laboració de la Universitat Jaume I, en aquest cas amb l’Associa-
ció d’Escriptors en Llengua Catalana, ha estat la celebració del cicle “Les veus del món”, distri-
buït en dues jornades, el 19 i el 20 de maig de 2005. La primera estava estructurada damunt dos
blocs, l’un corresponent a les ponències, i l’altre integrat per dos recitals de poemes. Les ponèn-
cies hi foren dictades pels professors Santiago Fortuño, “La poesía en los años 50”, i Lluís Me-
seguer, “Artola i la poesia de postguerra”. Per la seva banda, Miquel A. Prades, acompanyat a la
guitarra per Manuel Brancal, recità poemes de Vicent Andrés Estellés, Salvador Espriu, Pere
Quart, Miquel Martí i Pol, Enric Soler i Godes, Miquel Peris i Bernat Artola. Finalment, hi van
recitar poemes propis Josep Piera i Rosa M. Vilarroig. La segona jornada va ser dedicada en ex-
clusiva a d’altres poetes que hi recitaven versos propis, els uns en castellà i d’altres en català.
Al recital en castellà (presentat per Santiago Fortuño) participaren Vicente Gallego, Francesc
Mezquita i Ricardo Bellveser, alhora que els poetes en català (que hi actuaren presentats per
Manel Garcia Grau) foren Jaume Pérez Montaner, Francesc Mezquita, Joan-Elies Adell i An-
toni Gómez.

Finalment, al Departament de Filologia i Cultures Europees, dins el programa de doctorat
de Filologia Catalana, hi han estat dirigides i aprovades Cum laude les tesis doctorals se-
güents: el curs 2003-2004, la tesi de Fàtima Agut, “El teatre a Castelló de la Plana al segle
XIX”, dirigida per Lluís Meseguer; i el curs 2004-2005, la tesi de Laia Climent, “Cos i gènere
en el discurs poètic contemporani: estudi contrastiu de la poesia de Vicent Andrés Estellés i
Maria Mercè Marçal”, dirigida per Vicent Salvador. [V. P.]

Les Jornades “La llengua a Europa i la integració lingüística a la Plana: comunica-
ció en català dins l’espai cultural europeu”, tingudes a la Universitat Jaume I, de Caste-
lló de la Plana (març-abril de 2005). — L’Àrea de Català, del Departament de Filologia i
Cultures Europees, de l’UJI, projecta d’introduir dins els propis plans de recerca i de docèn-
cia, l’estudi de la llengua romanesa conjuntament amb l’anàlisi de la realitat local sociolin-
güística de la minoria ètnica més nombrosa de les nouvingudes a Castelló de la Plana. L’ho-
ritzó del projecte és l’aprofundiment en les relacions entre la universitat i les noves cultures de
la immigració.

En aquesta línia, l’Àrea de Català va programar les jornades “La llengua a Europa i la in-
tegració lingüística a la Plana”, l’organització de les quals va correspondre a l’Institut Interu-
niversitari de Filologia Valenciana, que hi va comptar amb la col.laboració dels organismes se-
güents: els departaments de Filologia i Cultures Europees i de Traducció i Comunicació, de
l’UJI; Bancaixa; el Vicerectorat de Cultura i Normalització Lingüística, de l’UJI; l’Institut
d’Estudis Catalans; l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana i la Xarxa d’excel.lència
europea.

Aquestes jornades, que van tenir lloc a la Facultat de Ciències Humanes i Socials de l’U-
JI, entre març i abril de 2005, es distribuïren en cinc sessions, la temàtica i els conferenciants
de les quals s’indiquen tot seguit:

a) Sessió “Europa: diversitat cultural i llengua (I)”, integrada per les conferències se-
güents: “Dalí i el surrealisme” (Joaquim Molas), “Ser plurilingües més enllà de l’anglès i l’es-
panyol” (Tilbert Stegmann) i “Una panoràmica sobre estudis de llengua i de cultura dels Paï-
sos Catalans a Itàlia” (Donatella Siviero).
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b) Sessió “Europa: diversitat cultural i llengua (II)”, integrada per les conferències se-
güents: “Les llengües en la configuració històrica d’Europa” (Joan F. Mira), “Llengua i cultu-
ra catalanes en el món anglòfon” (Dominic Keown) i “El repte de l‘oficialitat del català a Eu-
ropa” (Josep Ochoa).

c) Sessió “Fòrum d’informació de la recerca sobre interculturalitat i diversitat lingüísti-
ca”, amb les intervencions següents: les conferències “L’Europa multilingüe; qüestions de tra-
ducció” (Mercè Tricàs) i “Plurilingüisme i mediació” (María Luisa Villanueva); així mateix,
“Presentació de l’Observatori de la immigració i altres projectes” (Andrés Piqueras), “Presen-
tació de projectes de mediació intercultural” (Dora Sales, Patxi Raga i Carmen Valero) i “Una
experiència de lector” (Miquel A. Castillo).

d) Sessió “La Plana: integració lingüística i cultural al sistema educatiu”, integrada per
les ponències següents: “Educació, llengua i cultura entre els immigrats” (Vicent Pitarch), “La
integració lingüística i cultural a l’ensenyament mitjà” (Montserrat Ferrer), “La integració lin-
güística i cultural a l’EPA” (Adela Gonell), “La integració lingüística i cultural vista des de la
Universitat” (Isabel Ríos) i “Experiència d’integració lingüística i cultural als col.legis del
Grau” (Dolors Ibáñez).

e) Sessió “La Plana: experiències i problemes d’integració lingüística”, integrada per la
ponència “La Plana: diversitat i integració” (Lluís Meseguer), la qual fou seguida de sengles
intervencions a càrrec de Celestino Gimeno, Joan Montañés Xipell, Vicent Zaragozà, Jordi
Querol, Ramona Balanescu i Juan María Calles.

Convé notar que aquestes Jornades sobre integració lingüística van assolir un índex força
elevat de participació així com un ressò notori en diversos mitjans de comunicació comarcals.
En l’actualitat les seves actes es troben en procés d’edició. [V. P.]

* * *

Presentació de la miscel.lània en homenatge a Josep Massot i Muntaner. — El dime-
cres 19 de gener de 2005 a les 19h. se celebrà, al Palau Moja de Barcelona, un càlid i emotiu
homenatge a Josep Massot i Muntaner, amb motiu de la presentació de la magnífica miscel.là-
nia dedicada a ell, La cultura catalana en projecció de futur, que s’ha anat elaborant en el més
absolut silenci, per tal que la gran discreció i humilitat de l’homenatjat no ho impedís.

Els quatre membres que constituïen la mesa —juntament amb el mateix P. Massot— va-
ren coincidir a recalcar la seva enorme laboriositat, la seva ingent quantitat de publicacions, la
seva abnegada dedicació a les Publicacions de l’Abadia de Montserrat, des d’on ha fet possi-
ble la publicació de llibres gairebé “impublicables” per part d’altres editorials, la seva insubs-
tituïble col.laboració en la llengua, literatura i cultura dels Països Catalans i el seu absolut i ge-
nerós lliurament als altres.

El director de l’Institut Ramon Llull, Xavier Folch, va recalcar la immensa bibliografia
del P. Massot, amb més de quaranta llibres i més de vuit-cents articles publicats, és a dir, amb
més d’un miler d’obres escrites; la feina exemplar i insubstituïble al davant de les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, com a editor, on s’han publicat llibres de gran valor cultu-
ral, d’entre els quals va citar les obres completes de Jordi Rubió; tot plegat, fet amb una pas-
sió constant al servei de la llengua i la literatura catalanes i amb una enorme paciència
benedictina.

El prior de Montserrat, Ramon Ribera, llegí uns mots escrits pel pare Abat, que no va
poder assistir a l’acte per indisposició. Subratllà que la presentació d’aquesta miscel.lània
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