
La darrera sessió, sobre les traduccions del Nou-cents, ha estat el terreny privilegiat pels
estudiosos de les relacions Itàlia-Catalunya, a partir de Giuseppe Grilli («Dante in catalano:
traduzioni dell’ultimo canto del Paradiso») fins a Miquel Edo («Pascoli tradotto da Maria
Antònia Salvà: ritmo e autocensura»), passant per Francesco Ardolino («Tomàs Garcés, tra-
duttore di Caterina da Siena») i Rossend Arqués («La Vita Nova nella nuova Catalogna»).

El llistat ha estat llarg i no tindria sentit deturar-se en una anàlisi més detallada de cada in-
tervenció, ja que la publicació de les Actes, a cura de María de las Nieves Muñiz Muñiz, és pre-
vista per a la primera meitat de 2006. Ara tan sols queda espai per a unes reflexions més gene-
rals. L’estudi del text literari a través les traduccions implica una capacitat d’anàlisi global que
pot ser vehiculada de manera molt diferent, i aquest congrés ha demostrat les possibilitats cali-
doscòpiques que el doble objecte d’estudi —això és, el text original i les seves versions— és ca-
paç de produir. Amb la qual cosa, les perspectives dels participants s’han desenvolupat en un
ample ventall, que va de les aproximacions sociològiques a la predominança dels aspectes
ecdòtics, o de l’anàlisi lingüística a l’estudi de la recepció. I, malgrat els quatre dies de durada
del congrés, sempre hi ha hagut una bona afluència de públic, amb una assistència que s’ha
mantingut constant per part dels estudiants. Tanmateix, la consideració més rellevant va més
enllà dels resultats contingents i rau en les formes que han d’assumir els studia humanitatis per en-
frontar-se amb els intents d’una nova sectorialització de la cultura i en la necessitat per l’homme
de lettres d’apropiar-se professionalment dels instruments que li ofereix la tecnologia. Aquest
congrés i, més en general, tot el plantejament del Projecte Boscán representen una resposta
possible a aquestes noves exigències metodològiques i, alhora, epistemològiques. [F. A.]

* * *

La recerca filològica i literària a la Universitat Jaume I (UJI), de Castelló de la Pla-
na (2003-2005). — Tot just començat el curs acadèmic 2003-2004, exactament del 18 al 20 de
setembre de 2003, el Departament de Filologia, de l’UJI, hi realitzava la 1st International
Conference on Internet and Language. Val a dir que foren dues jornades d’una activitat con-
gressual certament intensa, les actes de les quals van ser publicades, l’any 2003, per la matei-
xa Universitat, en dos volums, integrats per ponències i comunicacions en anglès, català i es-
panyol. Jordi Piqué-Angordans, María José Esteve i Maria Lluïsa Gea-Valor foren els
responsables d’editar el volum Internet in language for specific purposes and foreign langua-
ge teaching. L’edició de l’altre volum, Internet and linguistics, translation and literary stu-
dies, va anar a càrrec de Santiago Posteguillo —l’impulsor de les jornades—, Elena Ortells,
José Ramón Prado, Alicia Bolaños i Amparo Alcina.

Pel que respecta al curs 2004-2005, la UJI ha allotjat les Jornades “La llengua a Europa i
la integració lingüística a la Plana” (vegeu infra, p. 568)

Així mateix, dins el curs 2004-2005 ha vist la llum la publicació de les actes de les jorna-
des que havien estat celebrades a la Universitat Jaume I, l’any 2002 (vegeu Estudis Romànics,
XXVI, 443-444), en el setantè aniversari de les Bases Ortogràfiques del 1932, sota el títol La
llengua i la literatura: història i actualitat; l’edició ha anat a càrrec de Joan Andreu, Lluís
Meseguer,Vicent Pitarch i Vicent Salvador (eds.). L’obra, coeditada per l’UJI i l’Institut d’Es-
tudis Catalans, dins la sèrie “Jornades científiques IEC”, aplega treballs dels autors següents, dis-
tribuïts per les sessions acadèmiques en què van participar: a) “Cultura i comunicació”: Joan
F. Mira, Ernest Querol, Fernando Villalonga, August Bover i Vicent Pitarch; b) “Llengua, lin-
güística i terminologia”: Vicent Salvador, Germà Colón, Joan Solà, Manuel Pérez Saldanya,
Joaquim Viaplana, i Vicent Montalt i Resurrecció; c) “Història i literatura”: Lluís Meseguer,
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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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