
una preocupació per determinar una especificitat literària d’àmbit geogràfic reduït amb una sè-
rie de comunicacions sobre les noves tendències de la novel.lística mallorquina, la novel.la per-
pinyanesa, la literatura catalana a l’Aragó, a la Franja de Ponent, el teatre i la poesia a Valèn-
cia i Alacant. Aquest fet i la presència a Montpeller de molts dels protagonistes d’aquesta
literatura catalana perifèrica van portar els organitzadors del col.loqui, Pilar Arnau, Cristià
Camps i Eliseu Trenc, a afegir a la primera taula rodona prevista sobre Literatura i mercat li-
terari als Països Catalansen la qual van participar Narcís Comadira, Àlex Susana i Damià
Pons, una altra taula rodona sobre Escriure des de la perifèriaen la qual van intervenir Lluís
Alpera (Alacant), Pau Faner i Antoni-Lluc Ferrer (Illes Balears), Pep Gouzy (Catalunya
Nord), Hector Moret (Aragó), Maridès Soler (Alemanya) i Margarita Aritzeta (Tarragona).

Respecte a la secció sobre La recepció de la literatura catalana a Europa, la nostra preo-
cupació constant va ésser doble. Primer fugir de tot triomfalisme i situar de forma real i no mí-
tica la veritable presència, forçosament minoritària, de la literatura catalana a Europa i segon,
poder-ne donar el panorama més ample possible, intentant afegir als països europeus on aquesta
recepció és més coneguda i estudiada com Alemanya, Anglaterra, França, Itàlia, altres zones
com Escandinàvia i Europa central. Aquest fet ha determinat dos grans esquemes de comuni-
cacions. Pels països de gran tradició d’estudis de catalanística, hem tingut estudis puntuals
com per exemple el paper destacat de grans defensors de la cultura catalana com Joan Gili, Jo-
sep Trueta i J. M. Batista i Roca a Anglaterra o Antoni Pons a Alemanya, la recepció de Ver-
daguer, Guimerà, Narcís Oller, Joan Salvat Papasseit, Joan Sales, Joan Fuster, Jesús Monca-
da, etc., sense oblidar la de Joan Brossa estudiada de forma paral.lela a Alemanya i a França.
Respecte als països d’Europa del Nord i d’Europa Central, totes les comunicacions s’han pre-
sentat com un panorama global de la recepció de la literatura catalana d’ençà de la Renai-
xença, insistint sobre les traduccions. Hem pogut comptar amb comunicacions sobre la recep-
ció a Suècia, a Rússia, a Polònia, a la República Txeca i a Hongria. Per això pensem que les
actes del nostre col.loqui, on figurarà la llista exhaustiva de les traduccions, esdevindran un do-
cument de referència respecte a la recepció de la literatura catalana en aquests països. Dues co-
municacions van tractar de la recepció de la literatura catalana medieval a l’època contem-
porània, una sobre la possibilitat de la recepció i de la traducció d’un autor com Jaume Roig a
França al segle XXI , i una altra, que ens va semblar molt adient considerant la seu del col.loqui,
sobre la recepció de la literatura catalana al Montpeller dels Felibres al segle XIX .

Fer un balanç d’aquest primer col.loqui Europeu d’Estudis Catalans és encara una mica
prematur. Nosaltres, els organitzadors, Pilar Arnau, Cristià Camps, Montserrat Roser i Eliseu
Trenc, el considerem globalment positiu. Ja veurem si la publicació de les Actes l’any 2003
confirma per a la comunitat científica catalana i catalanista el nostre parer i ens porta a donar
continuïtat a aquests encontres científics d’abast europeu. [E. Tr.]

Curs de formació avançada per a correctors de textos (segona edició). —L’Institut
d’Estudis Catalans, amb el desig d’ajudar a la formació plena dels professionals de la llengua
en l’àmbit de la correcció lingüística i tipogràfica, va organitzar per segona vegada el Curs de
formació avançada per a correctors de textos, dirigit per Joan Martí i Castell, membre de la
Secció Filològica i director del Servei de Relacions Exteriors de l’IEC (SEREIEC), i orga-
nitzat per Josep M. Mestres, cap de l’Oficina de Correcció i Assessorament Lingüístics del
SEREIEC.

Durant la sessió inaugural, presidida pel director del curs, Antoni M. Badia i Margarit,
membre de la Secció Filològica, pronuncià la lliçó magistral, amb el títol Entre la correcció
normativa i l’estil.
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En aquesta segona edició, hom va poder comptar amb la col.laboració de les professores i
els professors següents: Sílvia López i Caballer, responsable de Correcció del Servei de Pro-
ducció Editorial de l’IEC; Joan Costa, professor de la Facultat de Traducció i Interpretació de
la Universitat Pompeu Fabra; José Martínez de Sousa, ortotipògraf, bibliòleg i lexicògraf, i
Anna Montserrat, professora de la Facultat de Filologia de la Universitat Rovira i Virgili.

El curs s’adreça a tots els correctors i traductors professionals que vulguin aprofundir en
els coneixements teòrics i pràctics que són necessaris per a desenvolupar llur professió. L’ob-
jectiu fonamental del curs és facilitar als alumnes l’adquisició dels coneixements i el desen-
volupament de les capacitats i les actituds necessàries per a esdevenir correctors professionals
autònoms en el sentit més ampli del terme; és a dir, que siguin capaços de fer el seguiment,
tant lingüístic com tipogràfic, de qualsevol publicació, des de la correcció de l’original fins a
la darrera prova d’impremta.

Els destinataris del curs són, sobretot, els correctors i els traductors que volen aprofun-
dir llurs coneixements teòrics i pràctics sobre la correcció i la presentació impresa de textos.
[J. M. i C.]

* * *

Un Atles musical per a auscultar les veus del país. Atles musical. Una llengua de con-
vit. CD doble, gener 2002.—Com a contribució especial a la seva commemoració, l’Any
mossèn Alcover va comptar amb una iniciativa realment innovadora per part de la direcció ge-
neral de Política Lingüística del Govern de les Illes Balears. Em refereixo a l’edició, amb data
de gener de 2002, d’un doble CD titulat Atles musical. Una llengua de convit, que aplega tren-
ta-cinc interpretacions del conjunt del domini lingüístic. És en realitat, com recorda el director
general Joan Melià en la presentació, «la petita metàfora d’una gran obra», la iniciada per Al-
cover fa cent anys, inacabada encara, que designem com a procés de normalització de la llen-
gua catalana.

El doble CD inclou una selecció representativa de grups musicals i de cantautors de tots
els indrets del català, que confegeixen una mostra de la rica varietat de registres lingüístics i
estilístics existents de Salses a Guardamar i de Fraga a l’Alguer. Cada un dels dos CD recull
un repertori significatiu de cançons i d’intèrprets corresponents als dos grans dialectes del ca-
talà: el CD.1 és dedicat al català oriental i el CD.2, al català occidental. Amb una clara volun-
tat pedagògica, aquesta obra afirma a través de les modalitats de cada peça i de cada interpre-
tació la profunda unitat de la llengua catalana. El seu caràcter pedagògic es veu reforçat per
l’acompanyament d’unes «Notes lingüístiques» on el Dr. Joan Veny, assessor científic del
projecte, resumeix la problemàtica derivada de la doble consideració del català com a llengua
històrica i com a llengua estàndard, i sintetitza les peculiaritats de les diferents variants dia-
lectals.

La recopilació de les trenta-cinc peces d’aquest Atlesanà a càrrec d’un equip de periodis-
tes de la revista Enderrock. Com manifesta el seu editor, Lluís Gendrau, la selecció tingué en
compte dues variables: d’una banda, les característiques dialectals de cada cançó, valorant la
procedència de l’intèrpret; i de l’altra, procurant que el conjunt fos un reflex de l’actual vitali-
tat musical. A més, s’intenta mostrar diversos gèneres musicals per a cada variant dialectal,
comprenent estils que abarquen des del pop-rocka la cançó d’autor i la música folk.

Per tant, el conjunt de les peces del doble CD ofereix un interessant repertori d’oportuni-
tats per als diferents usuaris amb vista al coneixement, a la fruïció, a la participació, de totes
aquestes formes d’expressió musical, popular i lúdica, que emergeix de la creativitat dels di-
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