
las i Ribalta (president), Josep Massot i Muntaner (secretari), Eulàlia Duran i Grau (tresorera),
José Enrique Ruiz Domènec (bibliotecari) i Joaquim Molas i Batllori (conservador). [J. M. i M.]

V Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra 2006). — L’Insti-
tut Ramon Llull i el Govern d’Andorra, amb la col.laboració molt especial de l’Ajuntament
d’Artà (Mallorca) i el Comú de Canillo (Andorra) han organitzat el V Campus Universitari de la
Llengua Catalana Mallorca-Andorra. Va començar a Artà dia 27 de juliol i va acabar a Barcelo-
na dia 17 d’agost proppassat, després d’haver estat entremig una setmana a Canillo (Andorra).

Enguany hi han participat 26 estudiants (2 alemanyes, 3 txecs, 3 polonesos, 5 romaneses,
1 nord-americà, 1 suís, 4 sèrbies, 2 gallegues, 1 espanyola granadina, 3 russos i 1 francesa).
Tots han tingut una actitud immillorable per practicar la llengua catalana, que prèviament ha-
vien apresa al seu país amb cursos de català normalment universitaris. Tots són capaços de
parlar en català amb una diversitat de fluïdesa que depèn del nombre d’hores d’aprenentatge i
de les estades prèvies al nostre país. Els motius pels quals estan interessats a venir al Campus
són diversos: uns volen venir a fer estudis a alguna de les nostres universitats, altres ja hi te-
nen algun vincle anterior (parents, amics, records familiars) i altres veuen el català com una
llengua més que els obre perspectives personals noves. Solen ser joves molt entusiastes per
conèixer la llengua, la gent i el territori. Hi ha representats molts futurs filòlegs, però també
una minoria d’altres estudiosos (d’arquitectura, enginyeria, biologia, medicina...). Aquests dar-
rers no solen saber castellà, han triat el català com a primera opció hispànica.

El Campus 2006 a Mallorca s’ha mogut en els paràmetres habituals. Hi ha hagut classes
de llengua impartides per Eva Cullerer, professora del Ministeri d’Educació del Govern d’An-
dorra i per Joan Llinars, lector de català a Bucarest. Remarcables han estat les sessions cultu-
rals: voldria destacar la intervenció de personalitats com Joan Veny, catedràtic emèrit de la
Universitat de Barcelona i membre de la Secció Filològica de l’IEC, que va parlar de «El ca-
talà de les Balears», Antoni Bonner, lul.lista, amb «El lloc de Ramon Llull en la cultura uni-
versal», o Jaume Fàbrega, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, «La cuina ca-
talana, un patrimoni cultural». Altres conferenciants menys coneguts però igual d’atractius per
als estudiants foren Pere Sales, Francesc Vallcaneres, Sebastià Ferragut.

La part cultural i d’oci, com a cada Campus, va estar ben representada. Es varen fer tallers
de ball de bot i d’instruments tradicionals de música, vàrem poder escoltar tres contes esplèn-
dids de boca de Caterina Valriu, professora de la Universitat de les Illes Balears «Catalina
Contacontes». Férem visites i excursions que agradaren i sorprengueren: a les coves d’Artà, al
castell d’Alaró, a la festa dels Moros i Cristians, a volar amb ultralleuger a Vilafranca, al parc
natural de Llevant. Vàrem gaudir molt de l’anada al taller del pintor Miquel Barceló i del seu
tracte cordial, a casa seva, a la Devesa.

Després de la festa de comiat, en què vàrem tenir la sort de comptar amb l’excel.lent can-
tant Marta Elka, el Campus es va desplaçar a Andorra. Això era dia 8 d’agost. Va ser partir de
la calor de Mallorca per passar al fred d’Andorra. I és que aquests dos escenaris són totalment
complementaris: mar-muntanya, calor-fred, poble-ciutat. A Mallorca els estudiants troben
com a cosa que els sorprèn el bull de les festes i la proximitat de la gent i a Andorra la profes-
sionalitat dels establiments i el ressò als mitjans de comunicació.

A Mallorca el Campus sol ser notícia, com així ha estat en la cinquena edició, als tres diaris:
Diari de Balears, Última Hora i Diari de Mallorca, normalment amb motiu de la inauguració ofi-
cial a l’Ajuntament d’Artà, sol sortir una foto de grup i un text explicatiu breu. A Andorra el
Campus va ser rebut oficialment per la ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i
Recerca i la cònsol major de Canillo. La repercussió als mitjans de comunicació d’aquesta re-
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cepció va ser massiva. Notícia a Antorra Televisió, la mateixa que envia cada any un cantant en
català a Eurovisió, a diferents ràdios, portada als dos diaris de pagament, Diari d’Andorra i el Pe-
riòdic, i als dos gratuïts, Més Andorra i Bon Dia, una repercussió espectacular.

A Andorra poguérem escoltar conferenciants com Àngels Mach ‘Evolució de la ciència a
Andorra’, Joan Ramon Marina ‘Visions de l’Andorra contemporània’, també visitar Canillo i
l’església de Sant Joan de Caselles amb el privilegi de les explicacions de mossèn Ramon de
Canillo, o conèixer edificis tan importants dins Andorra com la Casa de la Vall d’Andorra la
Vella o el Santuari de Meritxell. No va faltar la descoberta de la muntanya andorrana amb les
excursions al pic de l’Estanyó o a l’interessantíssima vall del riu Madriu, patrimoni de la
Unesco.

També s’hi va fer la clausura oficial del Campus amb la presència de la Sra. Meritxell Ma-
teu, ministra d’Habitatge, Joventut, Ensenyament Superior i Recerca, la Secretària d’Estat
d’Ensenyament Superior i Recerca, Sra. Maria Pubill i també amb la directora d’Àrea de Llen-
gua de l’Institut Ramon Llull, Sra. Maria Àngels Prats.

Finalment dimarts 15 partíem cap a Barcelona, on passàrem els dos darrers dies d’aquests
Campus. Encara poguérem visitar el Museu Nacional d’Art de Catalunya i el Museu d’Histò-
ria de Catalunya.

En definitiva un altre any en què hem pogut observar la curiositat positiva que provoca en
molts de compatriotes el contacte amb els estudiants del Campus, la satisfacció dels estudiants
d’haver aprofundit en el coneixement de la llengua catalana i en la descoberta d’un país que,
excepció feta d’Andorra i la ciutat de Barcelona, no figura als mapes. Des que va començar a
fer-se el 2001 ja han passat 128 estudiants diferents pel Campus, un bon planter de catalanò-
fils. [M. Fo.]

El XIVè Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Budapest, del 4
al 9 de setembre de 2006). — Amb el seu XIVè Col.loqui, l’Associació Internacional de Llen-
gua i Literatura Catalanes (AILLC) va trencar amb una tradició de gairebé trenta anys: la de
celebrar les seves trobades científiques, dites «col.loqui», en terres exclusivament occidentals
d’Europa. La tria de Budapest, capital d’Hongria, deu interpretar-se com a reconeixement de
l’existència d’una catalanística ja consolidada a l’Est del vell continent, els fruits més saboro-
sos de la qual són diccionaris bilingües (alguns realitzats fa temps, altres, en procés avançat
d’elaboració), col.leccions de literatura catalana traduïda, com l’hongaresa o la romanesa
(aquesta amb més de vint volums), o l’existència de lectorats de català en una quinzena d’uni-
versitats de la regió, des de Praga a Moscou i des d’Hèlsinki a Ljubjana.

La Junta de l’AILLC, acceptant les propostes del comitè organitzador local (i considerant
també la temàtica de les edicions precedents), va fixar com a temes del Col.loqui de Budapest
els següents: 1) Contactes internacionals de la literatura catalana a partir del modernisme, 2)
Contactes lingüístics del català amb altres llengües, 3) Fraseologia. Els organitzadors i la Jun-
ta van decidir entendre per «contacte» no només les influències, sinó també els paral.lelismes.
Seguint una ja llarga tradició, es va decidir igualment convidar deu experts dels temes triats i
encarregar-los de les conferències inaugural i final i, respectivament, de les vuit ponències de
45 minuts de durada. La resta del temps disponible es va dedicar a la lectura de comunicacions
espontànies, presentades en tres seccions paral.leles, i seguides per un curt debat. Com és tra-
dicional, el programa científic del Col.loqui es completà amb taules rodones: una sobre tra-
duccions de literatura catalana a un parell de llengües del centre i de l’Est d’Europa (eslovè,
hongarès, polonès, romanès, rus i txec), i una altra, oferta per la Comissió Any Joan Coromi-
nes, dedicada a diversos aspectes de l’obra d’aquest filòleg.
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