
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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La resposta dels convidats i del conjunt de membres de l’Associació va ser força positiva,
i la quantitat de propostes de comunicació va permetre omplir gairebé cent per cent l’espai de
temps disponible. A la vista de l’oferta concreta, es va crear una quarta secció, la de traducto-
logia (a cavall entre contactes literaris i lingüístics), i al final de l’últim dia alguns companys
van poder presentar tres projectes en gestació o ja realitzats (una pàgina web sobre traduccions
del i al català, una bibliografia de la literatura catalana en alemany i un col.loqui sobre Santia-
go Rusiñol).

La secció que va acollir el major nombre de comunicacions va ser la dels contactes litera-
ris. Alguns comunicants es van fixar en un únic autor (així en M. A. Capmany, P. Gimferrer,
M. Manent, M. M. Marçal, A. Mestres, M. Rodoreda, M. Roig, J. Puig i Ferrater) o en un únic
traductor (J. Costa i Costa, R. Folch i Camarasa, P. Romeva), altres, en determinats gèneres
(dietarisme, teatre, assaig, literatura detectivesca), altres més, en corrents (modernisme, nou-
centisme). Un bon grapat de comunicacions analitzà la recepció de les lletres catalanes (o d’un
determinat autor català) a l’exterior en diversos moments de la centúria passada o en l’actua-
litat (a Alemanya, Itàlia, Polònia, Rússia, Suècia, Hongria, als països centreeuropeus en gene-
ral), tema feliçment completat per la conferència inaugural («Traduccions del català, avui. Da-
des i reflexions», de Joaquim Mallafrè) i per la taula rodona sobre traduccions. Una
comunicació s’ocupà de la recepció catalana de l’actual literatura del Magrib, i —inspirats
certament per l’escenari del Col.loqui—, diversos comunicants van investigar la presència de
la literatura hongaresa a Catalunya, traduïda sigui al català, sigui al castellà. Katalin Kulin va
comparar, en una ponència emotiva i moralment compromesa, dues novel.les inspirades en la
dictadura: la de Franco, a Catalunya (Les veus del Pamano, de Jaume Cabré) i la de Ceauûes-
cu, a Romania (El districte de Sinistra, del transilvà Ádám Bodor).

La secció de traductologia es va obrir amb una visió retrospectiva («Vers una traductolo-
gia catalana», de Ricard Torrents), i va acollir comunicacions centrades en problemes tècnics
de la traducció poètica, en textos traduïts diverses vegades i en l’anàlisi d’experiències perso-
nals de traductors al i del català. Entre les ponències, la de Marina Abràmova, sobre la recent
traducció russa del Tirant, va arrodonir la temàtica d’aquesta secció.

Les comunicacions de tema fraseològic van tractar tant qüestions teòriques de la fraseo-
logia com els usos d’un autor, d’una obra o d’un determinat dialecte (V. Andrés Estellés, Spill,
Curial i Güelfa, el valencià acarat al castellà, el català insular). Alguns comunicants van ana-
litzar reculls fraseològics, altres van il.lustrar les perspectives que obre la informàtica per a les
recerques fraseològiques. No faltaren comunicants que abordaren la faceta fraseològica de
mitjans i gèneres d’actualitat (televisió, publicitat, còmics). Károly Morvay, tot presentant el
seu Petit diccionari fraseològic cerdanià —que va editar amb motiu del Col.loqui—, va plan-
tejar, de manera innovadora, qüestions del tractament fraseogràfic dels fraseologismes. Una
altra ponència, la de M. Teresa Espinal, va ser dedicada a les propietats gramaticals de les fra-
ses fetes i al reflex d’aquestes propietats en la segona edició del seu Diccionari de sinònims de
frases fetes. José Enrique Gargallo, interpretant el concepte de la fraseologia en un sentit més
ampli, va parlar de refranys meteorològics.

La secció de contactes lingüístics, la segona més concorreguda del Col.loqui, fou caracte-
ritzada per una gran varietat temàtica: morfologia verbal comparada, qüestions de tipologia (la
dels clítics, entonació comparada), el contacte del català amb altres llengües (castellà, occità,
italià) enfocat des de diversos punts de vista (lèxic, fonètic, sintàctic, sociolingüístic), apre-
nentatge paral.lel de llengües germanes com a salvaguarda de la varietat lingüística d’Europa.
En un contrast evident amb un parell de comunicacions que blasmaven els efectes del contac-
te de llengües, la ponència de Carsten Sinner va tractar les influències com a senyal de la vi-
talitat de la llengua receptora. La de Jenny Brumme va representar una transició entre aquesta
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secció i la de fraseologia: va comparar frases fetes de diferents llengües que contenen els nu-
merals dos, quatre, vuit i nou. Vicent Salvador analitzà les estructures de concessivitat. Es re-
lacionà amb aquesta secció la conferència de cloenda, a càrrec de Kálmán Faluba, centrada en
els poquíssims magiarismes del català i catalanismes de l’hongarès, i també en els llatinismes
d’aquesta darrera llengua, que d’alguna manera (força relativa) redueixen la distància abismal
entre un idioma uralià i un altre, de la família romànica.

Tocant al nivell científic de les aportacions, la impressió global dels participants va ser
força positiva, però per a emetre’n una opinió més matisada caldrà esperar l’aparició de les ac-
tes. En aquest sentit, l’AILLC ha de fer un gran esforç perquè es normalitzi (és a dir, s’acce-
leri) el procés de publicació: si no recordem malament, aquesta fou la primera vegada que en
un Col.loqui de l’Associació no s’hagués pogut presentar ni tan sols el primer volum de les ac-
tes de la convocatòria precedent.

Un repte a què han de fer front els organitzadors de toda trobada científica d’una certa en-
vergadura és assegurar prou espai per al debat, sense posar en perill la sincronització de les sec-
cions paral.leles. A Budapest es va optar per debats conjunts després de cada bloc de quatre co-
municacions (com sempre, de vint minuts de durada cada una), solució del tot justificada si
s’aconsegueix que aquests blocs tinguin una homogeneïtat temàtica. El problema és que no
sempre és fàcil aconseguir aquesta homogeneïtat, i si s’aconsegueix, renúncies d’última hora
poden trencar-la (i de vegades la van trencar efectivament), amb la qual cosa el debat conjunt
perd la seva justificació. L’experiència de Budapest aconsella doncs una solució mixta: dedicar
uns minuts al debat després de cada lectura, sense suprimir els debats de conjunt. Això exigeix
als presidents de les sessions la capacitat d’omplir eventuals buits (no sempre es genera un de-
bat espontani), però agilitza al mateix temps el pas d’una comunicació a l’altra (per exemple,
canvi de mitjans tècnics) i també el trasllat dels participants d’una secció a l’altra.

El Col.loqui de Budapest, tot i distar dels rècords històrics de diversos centenars de parti-
cipants, pot considerar-se un èxit pel que fa al nombre d’assistents: se’n van inscriure 194,
procedents de 13 països europeus i dels Estats Units. A més de les dues conferències plenàries
i les vuit ponències, d’autors convidats, s’hi van llegir 87 comunicacions i 3 presentacions de
projectes. Pel que fa a la procedència dels participants diguem-ne «actius», crida l’atenció la
desigual repartició geogràfica: dues terceres parts van ser del domini lingüístic català (amb
una representació força nombrosa de la Universitat de Barcelona i la d’Alacant, seguides per
l’Autònoma de Barcelona, Vic, les Illes Balears, Lleida i València), mentre que un terç es re-
partia entre la resta de països, entre els quals es destacà, com era d’esperar, Hongria, seguida
per Alemanya. Malgrat les expectatives i els esforços dels organitzadors, no es va aconseguir
una presència significativa de la catalanística regional: descomptant els hongaresos, la van re-
presentar només vuit persones, quatre d’elles convidades. Hem de confiar que aquest nucli ini-
cial serveixi de catalitzador per al futur, impulsant trobades semblants a les que organitzen a
Praga, cada dos anys, els catalanòfils txecs.

Durant els dies del Col.loqui es va celebrar l’assemblea ordinària de l’AILLC i es va re-
novar la Junta, en la qual van entrar com a president Kálmán Faluba, de Budapest (en substi-
tució d’Albert Hauf, de València), Emili Casanova, de València, com a vocal (en substitució
de Joan Mas, de les Illes Balears) i Joan Ramon Veny, de Lleida, com a vicesecretari, repre-
sentant de la seu del XVè Col.loqui (en substitució d’Ildikó Szijj, de Budapest). Es va acordar
igualment atorgar al Sr. Jordi Bruguera, membre fundador de l’AILLC, el títol de conseller de
l’Associació.

Fidels a la tradició, els organitzadors del Col.loqui de Budapest van voler amenitzar l’am-
bient amb activitats extraacadèmiques: una generosa recepció (cortesia de l’Instituto Cervan-
tes de Budapest), una visita guiada a la ciutat —amb explicacions en català—, un concert de
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música sacra medieval catalana i hongaresa (a càrrec de la coral Praetorius, dirigida per Balázs
Déri i László Kéringer), un sopar de comiat en vaixell i una excursió al nord de la ciutat, pels
paisatges fluvials del Danubi. En totes aquestes activitats, com també al llarg de tot el Col.lo-
qui, els participants comptaven amb la presència i la sol.lícita disponibilitat d’un grup d’estu-
diants hongaresos coneixedors del català. Gràcies a ells, la llengua vehicular de la trobada va
poder ser el català també fora de les sessions.

El Col.loqui disposa d’una pàgina web (http://aillcbudapest.elte.hu); visitant-la es poden
ampliar les informacions contingudes en aquesta crònica.

Per acabar, els qui redacten aquest informe, president i secretària del comitè organitzador,
agraeixen —també en nom dels altres col.legues i dels estudiants— la confiança que l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va dipositar en la catalanística hongare-
sa, i confien no haver defraudat aquesta confiança. [K. F.] i [I. Sz.]

Activitats de Madrid (2005-2006). — A començaments del 2006 els professors J. Ri-
bera (UCM) i J. Butinyà (UNED) impartiren un curs de Literatura Catalana, en cinc sessions,
al Cercle Català; experiència que venia precedida per un curs d’Història de Catalunya. El
programa fou el següent: «16 febrer: Els segles XII-XIII: dels primers testimonis en llengua ca-
talana (Homilies d’Organyà) i els inicis literaris en provençal (trobadors catalans) a la gran
figura d’aquestes lletres i d’aquesta cultura: Ramon Llull. – 23 febrer: Els textos principals
del segle XIV (històrics: cròniques dels reis; obres d’aventures, viatges...) i el capítol de l’o-
ratòria fins a l’arribada de les noves idees humanistes, procedents d’Itàlia. El nou desperta-
ment als nuclis culturals de Barcelona, Nàpols i València. – 2 març: El gran humanista: Ber-
nat Metge. Consecucions del segle XV: naixement de la novel.la (Curial i Tirant); assentament
de la poesia (Ausiàs March); la “valenciana prosa”. El pas dels segles d’Or a la recuperació
del XIX. – 9 de març: 1833-1939, un segle de normalització lingüística i literària. Antecedents
il.lustrats i iniciació romàntica. Corrents intel.lectuals i estètics del vuit-cents i del llindar del
nou-cents. Atenció als anys vint y trenta. – 16 març: D. 1939, un dens mig segle entre la re-
cuperació lingüística i cultural i la cooficialització autonòmica. Dinàmica de la vida literària:
de la literatura de resistència i els models literaris a una literatura de patrons editorials i me-
diàtica?».

Del 22 al 27 de maig del 2006 tingué lloc a la Universitat Complutense el Congrés «Viaje
al mundo de los sentidos en la literatura y en las artes», en què va fer presència la literatura
catalana, a càrrec dels professors Butinyà i Ribera, amb les següents aportacions en taula ro-
dona i com a comunicació, respectivament: Lo çucre de la saliva que dels labis de Johan en
los seus era romasa i Los sentidos en las ciudades de Alonso Zamora Vicente y de Vicent An-
drés Estellés.

Al setembre del 2006 apareix el número XI de la «Revista de Lenguas y Literaturas Cata-
lana, Gallega y Vasca», que tracta principalment de Poesia i Traducció. El volum està espe-
cialment dedicat al professor Josep Romeu i Figueras, que havia col.laborat a vegades amb la
UNED i les activitats universitàries de català a Madrid, i a qui hi havia previst de fer-li una vi-
deoconferència en homenatge, però no es va arribar a temps. El volum tanca amb una altra ne-
crològica, molt sentida, la d’un professor emèrit de la Facultat de Geografia i Història de la
UNED, el Dr. Eduard Ripoll i Perelló.

D’altra banda, en aquest volum es recullen les aportacions a l’acte en honor del Dr. Joan
Veny, realitzat mitjançant videoconferència; així com també l’aportació de la professora Pa-
loma García Picazo a les III «Converses Filològiques», que tingueren lloc al Centre Cultural
Blanquerna.
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