
zada, pot transformar-se, a causa de la manipulació i la intervenció partidista, en un focus de
tensions socials i polítiques de difícil solució.

— Gabriel Bibiloni, «Llengües i identitats a Europa». En aquesta conferència, Gabriel
Bibiloni, analitza el procés de creació, des de l’Edat Mitjana, dels espais territorials de les di-
verses llengües europees i les causes de l’expansió d’algunes d’elles sobre els territoris veïns.
En aquest sentit, va destacar la incidència de les organitzacions estatals, en diversos períodes
històrics, en l’establiment de les representacions sobre aquesta realitat lingüística i les identi-
tats nacionals, els processos d’estandardització i la conversió d’unes fronteres lingüístiques
poc definides —com passava en el cas de les llengües romàniques— en separacions clares.
D’altra banda, va analitzar en quina mesura es reflecteix aquesta realitat en la planificació del
plurilingüisme per part de la Unió Europea. [À. M.]

El llibre i la lectura: una revolució en la història de la humanitat. — Aquest fou el tí-
tol del seminari que es va desenvolupar els dies 25 i 26 d’octubre de 2005 al Centre de Cultu-
ra Contemporània de Barcelona, organitzat pel Consorci Universitat Internacional Menéndez
Pelayo de Barcelona – Centre Ernest Lluch i dirigit per Joan Martí i Castell, president de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. Hi actuà de secretari científic Josep M.
Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics de l’IEC.

Aprofitant l’avinentesa de la celebració de l’Any del Llibre i la Lectura, esqueia de fer una
reflexió serena sobre la importància que han tingut, tenen i tindran el llibre i la lectura en to-
tes les societats alfabetitzades. La revolució que va significar l’aparició del llibre, mitjançant
el qual es pogué passar d’una cultura oral a una d’escrita, amb el que comportà la recursivitat
de la lectura reiterada per a l’aprofitament i el gaudi individuals, privats, sense deformacions
ni recreacions degudes a l’orador o oradora, ha tingut una transcendència difícilment supera-
ble pels mitjans audiovisuals actuals.

La sessió inaugural del seminari fou a càrrec de Blanca Vilà, directora acadèmica del
CUIMPB-CEL, la qual volgué destacar quatre aspectes que justifiquen la necessitat de fer se-
minaris com aquest, en un moment d’«absència» del llibre en la formació dels joves: la man-
ca d’esperit crític, la dissolució del llenguatge comunicatiu, la desconeixença d’altres llengües
per a la comunicació internacional i el reconeixement del llibre com l’única eina capaç de re-
construir el discurs. Tot seguit, donà pas a les lliçons previstes en el programa per al primer
dia del seminari.

Els títols de les sessions i els professors que les van impartir corresponents al primer dia
del seminari foren, per ordre d’intervenció, els següents: El procés d’escripturació del català,
a càrrec de Josep Moran, professor titular de la Universitat de Barcelona i director de l’Oficina
d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Joan A. Rabella, doctor en filologia catalana i
tècnic de l’Oficina d’Onomàstica; Sobre la lectura literària, a càrrec de Jaume Cabré, escriptor
i membre de l’Institut d’Estudis Catalans; La traducció poètica, una forma d’escriptura, a càr-
rec de Miquel Desclot, poeta i traductor; Parlar, i llegir i escriure, a càrrec de Joan Martí i
Castell, catedràtic de Llengua Catalana i primer rector de la Universitat Rovira i Virgili i mem-
bre de l’Institut d’Estudis Catalans, i La llengua catalana, reptes de futur, a càrrec de Miquel
Àngel Pradilla, professor titular de la Universitat Rovira i Virgili i membre de l’Institut d’Es-
tudis Catalans.

Durant el segon dia, els títols de les sessions i els professors corresponents foren els se-
güents: La lectura i la consulta de diccionaris generals, a càrrec de Josep M. Mestres, lin-
güista i traductor intèrpret jurat; La llengua sobre el paper, a càrrec de Josep M. Nadal, ca-
tedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de Girona; Llengua i informàtica i el futur de
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la lectura, a càrrec de Miquel Siguan, catedràtic emèrit de la Universitat de Barcelona, i Lle-
gir: escollir, a càrrec de Carme Riera, catedràtica de Literatura Espanyola de la Universitat
Autònoma de Barcelona i escriptora.

El seminari es clogué amb una taula rodona en què participaren Joan Martí i Castell, com
a moderador, Josep Moran, Josep M. Nadal, Miquel Àngel Pradilla, Carme Riera i Miquel Si-
guan. [J. M. M. i S.]

Jornada «10 anys del Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (1995-2005)». — El dissabte 26 de novembre de 2005 se celebrà a Tortosa una jornada
d’estudi i de reflexió sobre el paper del DIEC (Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans),
des dels deu anys de l’aparició, i sobre els reptes de futur que se’n plantegen, tenint en comp-
te la seua rellevància per a la història de la normativització de la llengua catalana i, alhora, per
al seu procés de normalització.

Una seixantena de professionals, estudiosos i persones interessades en la llengua van as-
sistir a l’acte, organitzat pel CEL (Centre d’Estudis Lingüístics i Literaris de les comarques
centrals dels Països Catalans), juntament amb l’Associació Cultural Alambor i la Universitat
Rovira i Virgili (URV), i que va comptar amb la participació de Carles Miralles (IEC), Jordi
Ginebra (URV), Àngela Buj (CEL), Lluís Gimeno (UJI) i Xavier Rull (URV).

Inicià les ponències el Sr. Carles Miralles i Solà, professor catedràtic de Filologia Grega
de la Universitat de Barcelona, membre numerari de la Secció Filològica de l’IEC i membre
de la Comissió de Lexicografia del DIEC, que versà el seu discurs sobre «Els mots de cada dia,
i tots els altres, des de Fabra fins ara». En el seu parlament exposà, a grans trets, el treball que
porta a terme la Secció Filològica pel que fa al lèxic, en un moment en què s’està enllestint una
nova edició del DIEC. El Dr. Miralles féu un repàs històric a les circumstàncies, no exemptes
de dificultats, que envoltaren la gestació del DIEC. L’altre aspecte destacat de la seua con-
ferència té relació amb la gestió de les crítiques fetes al DIEC i amb el procés d’elaboració de
la segona edició, el DIEC2. Aquest incorpora un seguit d’esmenes, respecte al diccionari apa-
regut l’any 1995, realitzades en gran part a partir de les observacions rebudes, sobre les quals
els membres de la Comissió Lexicogràfica havien de valorar diferents aspectes: el judici sobre
la quantitat de mots que inclou l’àrea sobre la qual versava l’observació; les fonts en les quals
ha estat documentat el mot en qüestió (el Fabra, el DCVB...); el nivell d’especialització del
mot a incorporar; la necessitat que se’n té; la fidelitat del mot proposat a les regles de forma-
ció de mots genuïnes del català, etc.

La segona conferència anà a càrrec del Sr. Jordi Ginebra Serrabou, doctor en Filologia Ca-
talana i professor titular de la URV. Estructurà la seua intervenció en tres blocs. En el primer
comentà les aportacions del DIEC a la política de la llengua en qüestions com ara la reforma
ortogràfica parcial —el cas del guionet—, l’obertura davant la flexibilitat territorial de l’estàn-
dard —extrem força sensible en els territoris allunyats del català central—, l’ampliació mode-
rada de lèxic cientificotècnic o l’acceptació de l’existència d’altres obres de referència per a
l’establiment de l’estàndard. En el segon féu un repàs sistemàtic, perfectament exemplificat,
dels aspectes mal resolts en el DIEC: l’ordenació poc organitzada i no numerada de les accep-
cions; la informació poc clara de cara a l’ús; la pobresa d’exemples; la sobredefinició o, per
contra, l’absència de definició; la conservació d’accepcions obsoletes o errònies o la circula-
ritat en les definicions, entre d’altres. Per últim, dedicà una estona a analitzar els aspectes del
Diccionari manual de la Llengua Catalana (2001) que milloren o corregeixen el DIEC, com
ara la numeració de les accepcions, la incorporació d’exemples o la inclusió de noves fonts le-
xicogràfiques (no sempre citades).
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