
de l’aportació personal i literària de l’escriptor a l’Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual i se subs-
crigué a la demanda (molt persistida, necessària) que l’obra d’Espriu s’escenifiqui al Teatre
Nacional; Denise Boyer («Rimes i metres espriuencs») procedí a una minuciosa interpretació
analítica de la lírica; Carles Miralles («La pell de brau: construcció poètica, sentit i interpreta-
ció») féu una lectura gnòstica del llibre servint-se de la metodologia de la mitocrítica; Miquel
de Palol («Espriu, el Poeta Savi») considerà l’autor «l’últim gran subministrador de materials»
—lingüístics, sobretot— del segle XX; i Giulia Lanciani («Tradurre Espriu») remarcà alguns
dels destrets amb que topà la seva tasca de traductora / antòloga. Les taules rodones focalitza-
ren la visió —retrospectiva, coetània i actual— d’Espriu en l’òptica de tres col.lectius profes-
sionals: els editors (Ramon Balasch, Lluís Busquets, Francesc Vallverdú i Frederic Pau Ve-
rrié); els escriptors (Hèctor Bofill, Susanna Rafart i Jordi Vintró) i els traductors (José
Corredor-Matheos, Denise Boyer i Gareth Walters). L’heterogeneïtat generacional dels parti-
cipants permeté la construcció d’una imatge polièdrica de l’escriptor de Sinera (d’abast molt
ampli: des de l’interès pel contacte amb un referent cultural de postguerra fins a la perpetua-
ció —ja en la democràcia— en la veu d’escriptors joves). En la conferència de cloenda, Rosa
M. Delor («L’estructura cabalística de l’obra poètica de Salvador Espriu») féu una síntesi
comprensiva de la seva interpretació de la lírica, i, a continuació, Sebastià Bonet llegí un text
de Joaquim Molas («Salvador Espriu i l’obra total»), en el qual la literatura espriuenca és con-
siderada globalment com a expressió d’art total. Les comunicacions tractaren aspectes d’her-
menèutica (Miquel Pérez Escalera, Xavier Pla, Jordi Mas, Antoni Prats, Francisco Ruiz So-
riano i M. Isabel Pijoan); intertextualitat (Joan Alegret, Enric Gallén, Olga Nikolaevna i
Colleen P. Culleton); llegat (Sam Abrams, Artur Quintana, Maria Felisa Rodríguez, Helena
González, Joan Miquel Ribera, Lluís Alpera, Josep-Vicent Garcia i Raffi, Jaume Pomar i Víc-
tor Martínez-Gil); traducció (Santos Hernández, Alfons Gregori i Tatjiana Navickas i Sebas-
tià Moranta); i relació amb el teatre (Santos Hernández, Guillem-Jordi Graells i Núria Santa-
maria), les arts plàstiques (Pilar Vélez) i la música (Xevi Planas i Antoni Batista).

Amb la irregularitat pròpia d’aquests actes (inevitable, al capdavall), i com a contrabalanç
a la impressió ben favorable obtinguda, cal fer esment a la insostenibilitat d’algunes comuni-
cacions (escasses), facturades amb una lleugeresa que n’invalidaria la publicació. Caldrà ate-
nir-se a l’edició de les actes per poder executar, d’un manera més pausada, la tria, i ratificar
l’èxit de la iniciativa, si bé ha estat a bastament demostrat que Espriu interessa (la bona res-
posta al Simposi, l’empresa de l’edició crítica, l’èxit dels recitals de Raimon, i el manteniment
de la seva literatura dins els programes de secundària en són la prova factual). L’última pa-
raula recau, a hores d’ara, en els lectors, que han de confirmar, amb la immediata actualitza-
ció que suposa l’acte de lectura, la vigència de l’obra. [M. Da.]

19è Col.loqui Germano-Català «Normes i identitats» (19. Deutscher Katalanistentag
«Normen und Identitäten»). Del 6 al 9 de juny de 2003 es va celebrar a la ciutat de Colònia
(Renània del Nord-Westfàlia) el dinovè col.loqui de catalanística a Alemanya, organitzat per
l’Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband) en col.laboració amb el
Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Colònia i el Departament de Tra-
ducció i Comunicació Multilingüe de la Universitat de Ciències Aplicades (Fachhochschule
Köln). L’edició anterior havia tingut lloc l’octubre de 2001 a la Ludwig-Maximilians-Uni-
versität de Munic, tot aprofitant la convocatòria del Col.loqui Alemany de Filologia Romàni-
ca d’aquell any.

El congrés volia defugir delimitacions temàtiques massa restrictives, per la qual cosa
s’optà per l’epígraf «Normes i identitats», un cartell obert que permetia —i suggeria— un ven-
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tall amplíssim d’arguments i de punts de vista. A l’entorn d’aquesta directriu van coincidir una
setantena d’estudiosos, docents en la majoria dels casos en facultats del món germanòfon i de
l’àrea lingüística catalana, tot i que no hi faltaren alguns representants d’altres centres euro-
peus. L’activitat científica es va distribuir en dues seccions: una de lingüística, dirigida per
Aina Torrent-Lenzen (professora dels estudis de Traducció a la Fachhochschule), i una de li-
teratura, coordinada per Pilar Arnau (aleshores directora adjunta de l’Institut Ramon Llull).
Les sessions de treball van tenir lloc a les aules de la Fachhochschule, mentre que l’acte d’i-
nauguració de les jornades i les conferències plenàries es va dur a terme a les dependències de
la Universitat de Colònia.

Ens permetrem just un parell de mots sobre els conferenciants que encetaren el simposi:
Georg Kremnitz, catedràtic de la Universitat de Viena i occitanista d’anomenada, va pronun-
ciar un parlament de tall autobiogràfic amb el títol «Mein Weg zum Katalanischen» [«El meu
camí cap a la llengua catalana»], en el qual glossà el seu deute intel.lectual envers els socio-
lingüistes valencians dels anys setanta; Joan Veny (Barcelona), en la ponència «Norma i espai
en català», va comentar diverses unitats lèxiques extretes de l’Atles Lingüístic del Domini Ca-
talà per tal d’exemplificar aspectes concrets de la relació entre llengua diatòpica i estàndard;
Richard Baum (Aquisgrà) tractà els lligams entre la literatura europea i l’Edat Mitjana llatina;
Klaus Gloy (Oldenburg) es referí als conceptes conductors del col.loqui des de la perspectiva
de la sociolingüística; i Elke Sturm-Trigonakis (Tessalònica), per últim, parlà de les identitats
urbanes en la novel.la negra, tot confrontant la Barcelona de Manuel Vázquez Montalbán amb
l’Atenes de Petros Markaris. Quant als treballs presentats en els blocs de comunicacions, la
nombrosa participació, la varietat d’assumptes exposats i, sobretot, l’extensió migrada d’a-
quest escrit no permetrien sinó un llistat carregós de títols i ponents. Tanmateix, assajarem de
traçar-ne un panorama orientatiu, per força arbitrari i sense cap pretensió d’exhaustivitat.

Aquestes van ser algunes de les qüestions tractades a l’àrea de lingüística: la incidència
del lèxic en la construcció de la identitat en els anuncis (Lídia Pons); la normativa fabriana se-
gons Josep Calveras (Narcís Iglésias); la concurrència d’elements d’oralitat, o considerats pro-
pis dels registres orals, en la llengua escrita (Christian Münch); la identitat com a determinant
de l’ús del català a València (Raquel Casesnoves Ferrer); les normes socioculturals segons les
reflecteix la paremiologia (Maridès Soler); l’evolució de les normes d’ús a les terres de parla
catalana (Carsten Sinner); i el particularisme lingüístic anticatalà a Mallorca, l’anomenat go-
nellisme(Guillem Calaforra i Sebastià Moranta), entre altres. La secció de literatura va cons-
tituir, al seu torn, un fòrum de debat sobre molt diversos aspectes. Es va parlar de la instru-
mentalitzacióde la història com a element característic de la construcció identitària i del paper
fundacionaldels autors medievals (Josep E. Rubio); de la figura dels Trastàmara en la poesia
romàntica (Magí Sunyer); de la identitat catalana medieval en el Canigóverdaguerià (Ricard
Torrents). Però els treballs se centraren preferentment en les lletres contemporànies, tot ana-
litzant tendències artístiques, com ara la poesia visual dels anys seixanta i setanta (Mariona
Masgrau), o bé fixant-se en un sol escriptor o una única obra. De Rodoreda a Porcel, Carme
Riera i Maria-Antònia Oliver, passant per Gimferrer i Martí i Pol.

Al marge del debat científic del simposi, l’Associació Germano-Catalana va lliurar el Pre-
mi Brigitte Schlieben-Lange a Sandra Herling, de la Universitat de Siegen, per l’excel.lent tesi
de llicenciatura «Kastilisch, Normkatalanisch und Mallorquinisch auf Mallorca» [«Castellà,
català estàndard i mallorquí a Mallorca»], i la Beca d’Investigació Rudolf Brummer a Katha-
rina Wieland (Würzburg), que treballa en un projecte de tesi doctoral sobre els usos lingüístics
dels joves de Barcelona. D’altra banda, Georg Kremnitz va ser nomenat president d’honor de
l’entitat organitzadora, els socis de la qual van aprofitar l’avinentesa del congrés per celebrar
l’assemblea; d’aquesta manera, els membres presents al ple van renovar en els seus càrrecs la
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gran part de l’equip directiu fins al pròxim col.loqui (que, ateses les diverses fites que augura
el calendari, probablement no s’escaurà fins a la primavera de 2006). Així mateix, l’ocasió va
servir perquè Ester Franquesa i Ariadna Puiggené, directora i cap de projectes, respectiva-
ment, de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, viatgessin a Colònia per reunir-se amb
els lectors que ensenyen el català en universitats alemanyes i conèixer de primera mà algunes
de les seves motivacions i inquietuds.

La casa editorial Axel Lenzen preveu publicar les actes del col.loqui durant l’any 2004.
[S. M.]

Jornades científiques amb motiu del 70è aniversari de les Normes de Castelló (Del 18
de novembre al 16 de desembre de 2002). — La Universitat Jaume I i l’Institut d’Estudis Ca-
talans van celebrar, al campus del Riu Sec de la UJI, les Jornades científiques que, sota el lema
«La llengua i la literatura: història i actualitat», constituïen una contribució als actes comme-
moratius del 70è aniversari de les Normes de Castelló.

La primera d’aquestes jornades, el 18 de novembre, es plantejava, sota el tema global de
«Cultura, comunicació i societat», la nova projecció que assoleixen les llengües dins la vincu-
lació del món cultural actual a la comunicació, i fou coordinada per Vicent Pitarch (IEC). Va
dictar la conferència de la sessió el professor Ernest Querol, que hi desenvolupà el tema «Les
normes sociolingüístiques de Castelló». Hi aportaren sengles ponències el professor de la UJI
i membre de l’IEC, Joan F. Mira, sota el títol «Parlar per no dir res, o per dir alguna cosa», i el
professor de la universitat de Barcelona, August Bover, que hi dissertà sobre «La llengua i la
literatura: història i actualitat».

Sota el lema «Lingüística, tradició i canvi normatiu», la segona jornada, tinguda el 25 de
novembre, i coordinada per la vicerectora Margarita Porcar, va concentrar-se a analitzar que
els nous corrents de la recerca lingüística s’han incorporat a la reflexió sobre les decisions ins-
titucionals i normatives. La conferència fou pronunciada pel president de la Fundación Tele-
fónica, Fernando Villalonga, sobre el tema «La llengua i la seua identitat». Hi aportaren sen-
gles ponències Joan Solà, catedràtic de la universitat de Barcelona i membre de l’IEC, i
Manuel Pérez Saldanya, professor de la universitat de València i membre de l’IEC.

La tercera sessió, coordinada pel professor Lluís Messeguer, va girar a l’entorn del tema
«Història de la literatura», el 2 de desembre, i es plantejà la reflexió sobre l’ús de la llengua
per part de la literatura i el paper d’aquesta com a factor de normativització i de normalització.
A la conferència, dictada per Albert Hauf, professor de la universitat de València i membre de
l’IEC, s’hi afegiren sengles ponències a càrrec de Jaume Pérez Montaner, professor de la uni-
versitat de València, i Jaume Cabré, escriptor i membre de l’IEC.

Sota el lema «Llengua, terminologia i ciència», i coordinada pel professor de la UJI, Vi-
cent Salvador, va celebrar-se, el 9 de desembre, la quarta jornada, que va concentrar-se en
l’anàlisi de la terminologia com a àmbit essencial de la participació de la lingüística en la so-
cietat de la comunicació. La sessió comptà amb la conferència de Teresa Cabré, de la univer-
sitat Pompeu Fabra i de l’IEC, i amb les ponències de Joaquim Viaplana, de la universitat de
Barcelona, i Vicent Montalt, de la UJI.

Finalment, el 16 de desembre hi hagué la darrera sessió de les jornades, coordinada per
Bartomeu Prior (UJI), sota el tema «Ensenyament de la llengua i literatura». A la conferència
«Les Normes de Castelló» que hi dictà el professor Germà Colon, de la universitat de Basilea
i membre de l’IEC, hi seguiren les ponències a càrrec de Maria Josep Soldevila (UJI), Miquel
Nicolàs (UV-EG), Adolf Piquer (universitat de Salamanca), Isabel Ríos (UJI) i Montserrat
Ferrer (UJI).
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