
amb aquestes lliçons s’inicià un argument complex que havia de tenir la compleció en el se-
minari de l’any següent, que es volia dedicar a la llengua escrita.

Per ordre d’intervenció, els títols de les sessions i els professors que les van impartir
corresponents al primer dia del seminari foren els següents: Parlar per no dir res o per dir
alguna cosa, a càrrec de Joan F. Mira, antropòleg, escriptor i membre de l’IEC; La cons-
trucció del discurs en la tertúlia radiofònica, a càrrec d’Oriol Camps, cap de la Unitat d’As-
sessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio; L’oralitat als mitjans audiovisuals: les limita-
cions del llenguatge col.loquial, a càrrec de Francesc Vallverdú, sociolingüista i assessor
lingüístic de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió; Llengües brutes, a càrrec de Ser-
gi Pompermayer, guionista de programes dramàtics; Paraula, missatge, responsabilitat, a
càrrec de Josep Cuní, periodista, i La reproducció escrita de l’oralitat, a càrrec de Josep M.
Mestres.

Així mateix, el dia 18 van intervenir els professors següents amb els títols que s’esmen-
ten: Els mitjans audiovisuals, laboratoris de segona oralitat, a càrrec de Josep Gifreu, ca-
tedràtic de Teoria de la Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra i membre de l’IEC; Pa-
raula i imatge com a informació complementària, a càrrec de Vicenç Villatoro, director
general de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió;Bla, bla, bla, a càrrec de Jaume Bar-
berà, periodista i presentador del programa Bon dia, Catalunyade Televisió de Catalunya, SA;
La creació d’argot en televisió, a càrrec de Toni Soler, periodista i presentador de televisió;
Un quilo de rovellons he comprat aquest matí, a càrrec de Salvador Alsius, doctor en perio-
disme i professor de la Universitat Pompeu Fabra, i És espontània l’oralitat?, a càrrec de Joan
Martí i Castell.

Després del debat promogut per la taula rodona formada Salvador Alsius, Joan Martí i
Castell, Josep M. Mestres, Sergi Pompermayer i Francesc Vallverdú, el director acadèmic del
CUIMPB - Centre Ernest Lluch, senyor Joan Trullén, clogué les sessions agraint a tothom
l’assistència i la participació. [J. M. M. i S.]

* * *

XVII jornades internacionals per a professors de català (Sant Cugat del Vallès entre
el 22 i el 25 de juliol de 2003). Institut Ramon Llull.— Centrades en «La promoció i l’es-
tudi de la llengua catalana a l’exterior», van ésser un vaivé profitós entre les conferències de
caire general i teòric i les intervencions d’arreu d’Europa tant des de l’àmbit universitari com
no universitari que es feren ressò d’experiències concretes d’ensenyament, valuoses alhora
des de diversos punts de vista (motivacions dels estudiants, context d’aprenentatge, nombre
d’alumnes) i perquè contribueixen al mutu coneixement d’iniciatives paral.leles que així tenen
una idea més precisa del context més vast en què s’insereixen. La importància d’aquesta pro-
jecció exterior de la llengua i de la cultura catalana, resultat d’esforços diferents en àmbits dis-
tints, va resultar palesa tant per tractar d’ajudar a fer perceptible a Europa l’espai català com a
domini lingüístic i cultural diferenciat com per promoure als mateixos Països Catalans una au-
toestima identitària que l’aparell constitucional espanyol, a través del seu ordenament lingüís-
tic, no afavoreix gens. [P. G.]

Converses Filològiques al Centre Cultural Blanquerna.— Les primeres Converses
Filològiques—Seminaris Literaris fets al Centre Cultural Blanquerna de Madrid— han tin-
gut lloc el 9 d’abril de 2003. Es tracta de trobades d’especialistes -bé que d’audiència oberta

CRÒNICA424


