
Col.loqui «Unity within Diversity in the Catalan-speaking lands» (Queen Mary, Uni-
versity of London, 14 de setembre de 2007). – El dia 14 de setembre va tenir lloc a Londres
el col.loqui «Unity within Diversity in the Catalan-speaking lands», organitzat pel Centre for
Catalan Studies de Queen Mary, University of London. El principal objectiu era el d’analitzar
(i discutir) la diversitat sociopolítica i sociocultural de les terres de llengua catalana en relació
amb la necessitat de vehicular un estàndard comú. Una de les finalitats del col.loqui era la de
debatre un tema de gran actualitat: de quina manera la diversitat pot afectar la unitat del català.

Per parlar d’aquestes qüestions es van reunir a Londres acadèmics de prestigi internacio-
nal i de diferents àrees del domini lingüístic: Joan Veny, catedràtic de la Universitat de Bar-
celona; Joan Martí i Castell, catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili i president de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans; Nicolau Dols, vicerector de la Universitat de les
Illes Balears; Lluís Polanco, professor de la Universitat de València; i Josep Maria Farré, de la
Subdirecció General de Llengua i Cohesió Social de Política Lingüística.

També es va aprofitar l’avinentesa per intentar analitzar la situació del català avui (i
demà) en els diferents territoris. En aquest sentit, la ponència de Josep Maria Farré va oferir
una sèrie d’elements interessants per a la discussió. En la seva comunicació, Farré va explicar
la situació sociolingüística de Catalunya a la llum dels resultats de les enquestes dels usos lin-
güístics de l’any 2004 i l’Informe sobre la situació de la llengua catalana (2003-2004). A par-
tir d’aquí es va obrir el debat sobre «l’estat de salut» del català en el seu conjunt.

Per a Martí i Castell, el gran problema del català és que no és una llengua imprescindible.
El Prof. Martí va observar que tot procés de normalització lingüística és un fet primerament
polític. És a dir, perquè un procés de normalització lingüística pugui tenir èxit, la classe polí-
tica hi ha de jugar un paper fonamental. Essencialment, els polítics, han de fer que la llengua
catalana sigui imprescindible i que no es pugui viure als territoris de llengua catalana sense
conèixer-la i utilitzar-la, com fan tots els països normals amb les seves llengües.

J. Veny va parlar de la integració de diatopismes en el diccionari de Fabra i els seus epí-
gons, N. Dols es va ocupar de l’estandardització fonològica del català i L. Polanco va fer una
anàlisi de la situació sociolingüística del valencià.

El col.loqui «Unity within Diversity» forma part de tota una sèrie d’activitats acadèmiques
que tenen com a finalitat principal la de promoure els estudis catalans al Regne Unit. És amb
aquest objectiu, doncs, que el Centre for Catalan Studies de Queen Mary, University of Lon-
don, va ser creat pel Dr. Josep-Anton Fernàndez, amb el suport de l’Institut Ramon Llull, el
març de 2006. D’ençà de la seva creació, el Centre ha organitzat altres activitats, com el con-
grés sobre «El català a l’era digital», celebrat el mes de juliol passat, amb la presència d’a-
cadèmics de prestigi internacional.

Enrico CHESSA

XXV Congrés Internacional de Lingüística Filologia Romàniques (Innsbruck, Àus-
tria, setembre de 2007). – Del 3 al 8 de setembre del 2007 va tenir lloc a la Leopold-Fran-
zens-Universität d’Innsbruck el vint-i-cinquè Congrés Internacional de Lingüística Filologia
Romàniques. Amb una participació que depassava els 700 inscrits, el congrés, presidit per
Emilio Ridruejo, es va desenvolupar amb unes condicions excel.lents gràcies al bon treball
dels responsables de l’organització: Heidi Siller-Runggaldier, Maria Iliescu, Paul Danler i
Paula Weitlaner.

Les nombroses comunicacions presentades es van organitzar en vint-i-una seccions, que
abastaven els principals àmbits de la lingüística romànica: Secció 1, Multilingüisme synchro-
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