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lo Blanc de Vicente Aranda o la filmografia de Ventura Pons, les relacions entre literatura, pintu-
ra, música i/o escultura i la creació de nous gèneres literaris (videopoesia, ciberliteratura, etc.)
gràcies a l’adveniment i la popularització de les noves tecnologies, van ser objecte d’estudi i de
discussió científics entre els diferents especialistes en la matèria.

La tercera de les seccions (la llengua dels escriptors), situada a la frontera entre llengua i lite-
ratura, es va centrar tant en l’estudi monogràfic de la construcció estilística d’un autor determinat
com en els debats, problemàtiques, reserves i avantatges que ha suscitat, des del redreçament
cultural iniciat al segle xix per la Renaixença, la creació i la restitució d’una llengua literària ca-
talana. D’aquesta manera, van ser considerades les aportacions personals i particulars d’Antoni
M. Alcover, Joan Puig i Ferreter, Joan Fuster, Josep Palau i Fabre, Vicent Andrés Estellés, Anto-
ni Mus, Josep Vallverdú, Jesús Moncada, Josep Piera, entre d’altres, en la recerca i la construcció
d’una llengua literària comuna, però també en com cadascun d’ells hi ha sabut trobar una forma
d’expressió pròpia i singularitzada. Així mateix, altres estudis es van dedicar a l’anàlisi dels de-
bats entre intel·lectuals que sorgiren, sobretot, entorn de la reforma fabriana, durant les primeres
dècades del segle xx, i de la necessitat o no de crear una literatura de consum en català, encara que
això suposés la degradació de la llengua literària, entre els anys 1960-1980.

Al marge de totes aquestes sessions pròpiament plenàries —s’ha de dir que ben a l’alçada de
les circumstàncies i de les exigències que demana un esdeveniment d’aquesta mena—, de la pre-
sentació de sis projectes realitzats o en fase d’elaboració i de les dues taules rodones, els organit-
zadors van preveure tota una sèrie d’activitats extraacadèmiques que van permetre arrodonir el
bon ambient i el caliu humà entre els assistents. Des del tast de vins del primer dia a l’hotel AC
fins a l’excursió a Guimerà, Vallbona de les Monges i el Castell del Remei de l’últim, passant per
la inauguració de l’exposició Jesús Moncada: pinzell i ploma, la recepció oficial a La Paeria del
dilluns al vespre, la visita nocturna guiada a la Seu Vella i la posterior vetllada de Garrotins de Lo
Beethoven al bar La Sibil·la del dimarts, la preestrena de l’obra teatral basada en els contes de
Jesús Moncada del dimecres al vespre i el sopar de comiat celebrat a Cal Molí la nit del dijous al
ritme del ball de bastons de Los Totxets de Camporrells.

Una setmana intensa de treball acadèmic i científic, però també de descoberta o redescoberta,
segons el cas, dels atractius que ens ofereix el patrimoni cultural, musical, literari, artístic, paisat-
gístic i humà tant de la pròpia ciutat de Lleida com dels pobles i de les comarques veïns. Uns dies
per recordar, que de ben segur quedaran en la memòria de tots els assistents, gràcies a l’eficàcia
assolida pel comitè organitzador, sinònim d’un bon treball en equip, i que representen una fita més
per a la filologia catalana.

Andratx Badia Escolà
Universitat de Lleida

Congrés Internacional 550 aniversari d’Ausiàs March (València, 8-12 de setembre de
2009). – Amb motiu del 550 aniversari de la mort d’Ausiàs March, la ciutat de València va
celebrar del 8 al 12 de setembre en l’aula magna de la Universitat de València un congrés
internacional sobre la figura d’Ausiàs March, organitzat per la Institució Alfons el Magnànim de
la Diputació de València. Ricard Bellveser, poeta i director de la institució, volgué reunir estudiosos
del panorama internacional i nacional que exposessin i debatessin la figura i l’obra del millor
poeta de la literatura europea del segle xv. Al capvespre, tingueren lloc trobades de poetes amb
lectures poètiques al pati del Centre cultural de la Beneficència, entre els quals convé destacar
Emilio Coco, Ignacio Escuín, Antonio Porpetta, Carles Duarte i Ponç Pons. El congrés s’inaugurà
solemnement el dimarts 8 de setembre a la vesprada a la Llotja de València amb els parlaments de
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Francisco Camps, president de la Generalitat Valenciana, Rita Barberà, batllessa de València, i
amb la presència d’Alfonso Rus, president de la Diputació de València, i de Salvador Enguix,
batlle de Beniarjó.

Dimecres, 9 de setembre, tingueren lloc aquestes ponències: «L’humanisme a la Corona
d’Aragó» de Júlia Butinyà (UNED de Madrid), la qual descriví aquest moviment a partir de les
valoracions i les qüestions actuals en el panorama crític internacional; «La cort d’Alfons el Magnànim
a València» de Jaume Torró (Universitat de Girona), el qual situà Ausiàs March en el context poètic
de la cort valenciana d’Alfons el Magnànim i dels seus germans infants Joan i Enric d’Aragó;
«L’art mediterrani del període» de Felipe Garín (Universitat de València), que recordà la important
arquitectura civil a la ciutat de València en temps de March i remarcà la influència flamenca i
borgonyona de la cort d’Alfons el Magnànim; «L’entorn mudèjar d’Ausiàs March» de Manuel
Russafa (Universitat de València) que reconstruí amb magisteri el món mudèjar del senyoriu
Ausiàs March. Al migdia el batlle de Beniarjó oferí un dinar en aquesta vila als congressistes i
després visitaren el monestir de Sant Jeroni de Cotalba, on foren sebollits el pare i les dues esposes
d’Ausiàs March.

Dijous, 10 de setembre, tingueren lloc aquestes ponències: «Ma llengua té la vida e la mort»
de Ferran Garcia-Oliver (Universitat de València), el qual féu una interpretació impressionista de
la poesia d’Ausiàs March a partir de la documentació i tornà a plantejar, en debat amb Antoni
Ferrando, la pronúncia plana o aguda del nom del poeta; «La carrera militar i el llinatge d’Ausiàs
March» de Jorge Saiz (Universitat de València), que assenyalà que el poeta no destacà per la seva
carrera militar; «Lectura jurídica del testament d’Ausiàs March» de Vicente Simó Santoja (exdegà
del Col·legi de Notaris de València), que distingí entre els fills naturals i els il·legítims de March;
«Ausiàs March, llengua i mètrica» d’Antoni Ferrando (Universitat de València) i Josep Martines
(Universitat d’Alacant), els quals destacaren que la poesia d’Ausiàs March s’ha transmès en dos
estadis lingüístics diferents, a causa de la tendència general de la modernització en la còpia;
«Ausiàs March i el seu temps» d’Eduard Mira (Universitat d’Alacant), el qual recreà els moments
més brillant de la cort d’Alfons el Magnànim a València. La sessió es clogué amb una lectura
d’Ausiàs March per Josep Piera.

Divendres, 11 de setembre, tingueren lloc aquestes ponències: «Els cants de mort» de Francesc
Gómez (Universitat Autònoma de Barcelona), el qual discutí la seqüència dels anomenats cants de
mort i proposà per a aquests un ordre consolatori ideal; «L’actitud d’Ausiàs March cap a les
dones» de Marion Coderch (Universitat de Barcelona), la qual constatà els defectes de què és
objecte la dama en la poesia de March, prenent com a punt de partida la misogínia general d’aquell
temps. Finalment es clogué amb una sessió sobre les traduccions castellanes d’Ausiàs March al
segle xvi per Vicent J. Escartí, i una taula sobre traduir Ausiàs March on participaren Vicent
Martines (Universitat d’Alacant), Marc A. Coronel (Universitat de València) —l’editor de la
traducció llatina de Vicent Mariner—, i el traductor Juan Antonio Icardo.

El congrés permeté divulgar i donar a conèixer a València des de les institucions oficials les
últimes línies de recerca sobre la figura i la poesia d’Ausiàs March i el seu temps.

Jaume Torró Torrent
Universitat de Girona

Jornada de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a l’extrem sud de la
llengua catalana (Alacant-el Carxe-Novelda-Guardamar, octubre de 2009). – Entre els dies
15 i 17 d’octubre de 2009 la Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) va visi-
tar les terres més meridionals de la llengua catalana. Aquesta jornada s’emmarcava en el context
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