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sultats de la investigació mostren els usos del català i del castellà de l’alumnat amb català o cas-
tellà com a llengua inicial, els usos d’aquestes llengües dels alumnes nascuts a l’Amèrica llatina
i al Marroc, i els dels d’origen marroquí nascuts a Catalunya i a la resta de l’Estat. La correlació
entre les actituds i els usos lingüístics és ben clara: com més s’usa el català, més favorable esde-
vé l’actitud envers aquesta llengua, i viceversa. Així, doncs, el català és la llengua que mostra
més actituds positives.

A la tarda, Vanessa Bretxa i F. Xavier Vila (UB), a Entre els Simpson, “Ventdelplà” i “Re-
beldes”? Vinculació entre el consum mediàtic, les identificacions lingüístiques i les pràctiques in-
terpersonals entre els preadolescents catalans, partiren dels quatre vèrtexs de la piràmide del fet
lingüístic: la llengua com a sistema, la seva adquisició i competència, el seu ús i el sistema ide-
ològic que hi ha al darrere (actituds i representacions). Feren la distinció entre la llengua inicial i
la llengua d’identificació, que varia segons el tipus de societat. Els preadolescents a Catalunya,
avui dia, reben influències des d’esferes diverses de socialització lingüística: la família, parents i
amics, l’educació, el consum cultural, l’associacionisme i la religió, etc. La TV és la columna ver-
tebral del consum cultural contemporani, el seu consum és fortíssim en aquestes edats. Dins la po-
blació total, predomina el castellà, amb els tres programes estrella: els Simpson, “Shin-Chan” i
“Rebelde”. En català, els més vistos són els Simpson i “Ventdelplà”. Per tant, el consum de TV en
català o bilingüe és molt baix, només és significatiu entre catalans inicials, en part, perquè l’ofer-
ta de TV3 és molt minsa, i n’hi ha molta més en castellà. Però la identificació lingüística sembla
que depèn més de factors altres que la TV. El consum televisiu i la influència de les xarxes socials
intervenen en el canvi de la llengua inicial a la llengua d’identificació.

La jornada conclogué amb una taula rodona sobre Els factors ideològics i actitudinals en la
transformació dels usos lingüístics al domini català, amb la participació d’E. Boix, L. Comajoan,
R. Xambó i V. Bretxa, i moderats per X. Vila, en la qual es debateren els tres temes següents: 1.
Fins a quin punt tenen validesa els sistemes de recollida de dades?; com a investigadors del com-
portament lingüístic, tenim eines per millorar-ne la recollida?; 2. Existeix un lligam entre els pro-
cessos mentals i els comportaments i les actituds? Com es pot intervenir en el canvi de comporta-
ments?; 3. Ja que tenim voluntat de modificar comportaments, actituds i ideologies, disposem de
les narratives necessàries per aconseguir-ho? Pel que fa a la primera pregunta, els ponents esti-
gueren d’acord que, a més de dades quantitatives, en calen de qualitatives, per tal que les respos-
tes no resultin esbiaixades, i hi càpiguen qüestions més abstractes. Quant al segon aspecte, s’as-
senyalà que es fa poca intervenció a l’hora de buscar solucions. En una llengua, cal cercar-hi la
utilitat, però també el reconeixement i el prestigi. La lluita per la llengua és una qüestió de mercat,
una lluita total. Finalment, respecte a l’última qüestió, semblà que manquen consens i arguments
que permetin frenar la desaparició de la diversitat lingüística.

Montserrat Badia i Cardús
Universitat Ramon Llull

Cicle «La Romània conflictiva» (Universitat de les Illes Balears, febrer-abril i octubre-
desembre de 2007). – El 2007 s’oferí a la Universitat de les Illes Balears el cicle «La Romània
conflictiva», una aproximació a la realitat (socio)lingüística de les àrees romàniques, majoritària-
ment desconegudes pel gran públic, que per diverses circumstàncies històriques no es troben al dia
d’avui en situació d’absoluta normalitat d’existència (excepte la catalana). Va ser un cicle d’as-
sitència lliure, al qual només s’exigia matrícula a qui en volgués obtenir un reconeixement acadè-
mic. A la primera part (del 20 de febrer al 25 d’abril) s’exposà la situació de 8 àrees: la gallega,
l’asturianolleonesa, l’aragonesa, l’occitana, la francoprovençal, la dels parlars d’oïl, la gal.loitàli-
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ca i la vèneta; a la segona part (del 23 d’octubre al 13 de desembre), les sessions estigueren de-
dicades a les àrees corsa, centre- i sud-itàlica, retoromànica i ladina, friülana, sarda, aromanesa,
meglenoromanesa i istroromanesa (aquestes tres juntes en una mateixa exposició). Totes les ex-
posicions varen ser de 4 hores (en dos dies successius), excepte la darrera, de 6 hores. Els ponents
varen ser majoritàriament parlants nadius d’aquestes àrees, llevat dels que presentaren l’àrea
gallega (Perfecto Cuadrado, de la UIB), la gal.loitàlica (Xavier Lamuela, de la Universitat de
Girona) i les romaneses (Marius Sala, de l’Acadèmia Romanesa). Els altres varen ser: Ana
Cano (Universitat d’Oviedo), Xavier Tomàs (Sociedat de Lingüística Aragonesa), Domergue
Sumien (professor d’occità d’ensenyament secundari), Guido Corniolo (promotor cultural, se-
cretari general del Sindicat Autònom Valldostà de Treballadors), Pierre Gauthier (Universitat
de Nantes), Davide Guiotto (Associació Veneto Nostro), Ghjacumu Thiers (Universitat de Còr-
sega), Emma Milano (Universitat de Nàpols), Paul Videsott (Universitat de Bozen/Bolzano),
Alessandro Carrozzo (Cooperativa SERLING, Friül) i Maria Giuseppa Cossu (professora de
llengua sarda).

Com que una de les finalitats dels curs era que els assistents coneguessin activament les moda-
litats romàniques tractades, la majoria de les intervencions es feren en una de les modalitats pròpies
de cada àrea, i, si no, el ponent en donava una mostra suficient amb material escrit i audiovisual di-
vers. Així, Perfecto Cuadrado va fer l’exposició en portuguès; Xavier Lamuela, en català, però amb
abundant exemplificació en totes les modalitats gal.loitàliques; Marius Sala, en castellà, però també
amb una bona mostra escrita i parlada dels parlars romanesos sud-danubians; Ana Cano començà
en castellà, però aviat passà a l’asturià; Xavier Tomàs parlà en aragonès ribagorçà; Domergue Su-
mien, en llenguadocià; Guido Corniolo combinà el català amb l’italià i el francoprovençal de la
Vall d’Aosta; Pierre Gauthier parlà en català, però exemplificà convenientment els parlars d’oïl
amb texts escrits i orals, especialment l’angeví, que és el seu; Davide Guiotto parlà en vènet; Gh-
jacumu Thiers ho féu en cors; Emma Milano, parlant en italià, explicà les característiques dels
parlars itàlics centrals i meridionals i en posà exemples orals enregistrats, especialment del napo-
lità; Paul Videsott s’expressà en ladí, Alessandro Carozo, en friulà, i Maria Giuseppa Cossu, en
sard campidanès.

Els assistents se’n dugueren en la majoria de casos una sorpresa important quan descobriren
que amb molta de facilitat, amb un esforç mínim, podien comprendre quasi perfectament aquelles
modalitats romàniques que mai –en quasi tots els casos– o ben poques vegades –el portuguès,
l’occità– havien sentit (i que, d’algunes, molts ni sabien que existien). Les més difícils són les
d’oïl, les sud-itàliques i les romaneses, però tothom pogué comprovar que, almanco per escrit,
desxifrar-les no es fa molt difícil després d’un petit entrenament.

Quant a la situació de conflicte en què es troben totes aquestes àrees, hom constatà que hi ha
moltes de diferències d’unes a altres, des de la cooficialitat del gallec a Galícia (encara, però, amb
una diglòssia molt marcada) fins a la pràctica ignorància de la comunitat istroromanesa, passant
per situacions de reconeixement relatiu, com a l’àrea asturianolleonesa, la vèneta o la corsa; i des
d’una comunitat de parlants encara prou nombrosa, com també ho és la gallega, o encara l’occita-
na, o la sarda, fins a comunitats mínimes com l’aragonesa, la francoprovençal o, novament, les ro-
maneses, passant per àrees itàliques diverses que mostren una vitalitat diferent de nord a sud. Pot-
ser una de les àrees que més sorprengué els assistents va ser la de les parles d’oïl, acostumats a
sentir que al nord de França només hi ha una llengua, la francesa (això els més conscients que sa-
bien de l’occità i el català, que no eren tots). Veure texts (qualcuns d’autors contemporanis) en
való, picard, gallo,normand, angeví..., i sentir parlar en angeví, va ser tot un descobriment per a la
gent, fins al punt que qualcú confessà que ara entenia per què als qui estudien francès els diuen
que hi ha molta de diferència entre el francès medieval i el francès modern: perquè el «francès me-
dieval» no és més que un o altre d’aquests parlars que a l’Edat Mitjana tenien un cultiu literari im-
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portant; el «francès medieval» no és un estadi anterior al francès modern, és «xampanyès» (la llen-
gua en què escrivia Chrestien de Troyes, per exemple), o «borgonyó», o «normand» o...

La satisfacció entre els assistents al curs va ser molt gran. Una enquesta entre les persones que
hi havia a la darrera exposició de cada part –feta arribar també a qualcunes altres, que en aquella
ocasió no hi eren, però que havien vengut de manera bastant regular–, sol.licitant-los que volgues-
sin expresar, voluntàriament, és clar, i anònimament, si ho preferien, la seva opinió sobre com ha-
via anat el cicle, va mostrar que tothom se’n va anar molt satisfet i amb ganes de tornar assistir a la
segona part (els de la primera) o a qualsevol curs semblant. La llàstima va ser que, tot i l’interès evi-
dent i la qualitat de totes les intervencions, l’assistència va ser menor d’allò que hom podia esperar.
Les sessions amb més públic varen ser les dedicades a l’àrea occitana, segurament perquè aquesta
àrea és la més coneguda entre el públic català, que hi sent una especial simpatia. Poca participació
d’alumnes de la Universitat i nul.la presència del professorat de filologia, és la nota més negativa
del cicle. Per altra banda, però, va tenir un ressò mediàtic important, i bastants dels ponents de fora
varen ser entrevistats per al Diari de Balears.

Totes les sessions varen ser enregistrades en vídeo, i, entre els enregistraments i el material di-
vers que els ponents dugueren per a il.lustrar les exposicions, ha quedat depositada a la universitat
una documentació rica i molt interessant sobre les àrees romàniques tractades. El curs va ser patro-
cinat per la Universitat de les Illes Balears (Vicerectorats d’Alumnes i d’Activitats Culturals, De-
partament de Filologia Catalana i Lingüística General, Càtedra Alcover-Moll-Villangómez) i la
Caixa d’Estalvis «Sa Nostra». L’organització i la coordinació va ser de qui firma aquestes línies.

Jaume Corbera Pou
Universitat de les Illes Balears

I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques (Barcelona, maig del
2008). – És un fet evident que cada dia apareixen novetats lèxiques en les llengües en constant
moviment. Més unitats noves com més estès i fort sigui el seu ús, com més resolució tinguin els
seus parlants. Una llengua sense activitat neològica pot arribar a ser una llengua morta. La creati-
vitat lèxica és un dels mesuradors de la vitalitat de les llengües. La neologia, doncs, és un factor
inherent a les llengües. I, des d’aquesta perspectiva, la neologia és un tema d’estudi de la lingüís-
tica. Amb aquestes assumpcions, entre els dies 7 i 10 de maig de 2008, va tenir lloc a la seu de
l’Institut d’Estudis Catalans el I Congrés Internacional de Neologia en les llengües romàniques
(CINEO), organitzat per l’Observatori de Neologia de la Universitat Pompeu Fabra amb el patro-
cini de diferents organismes acadèmics i administratius, nacionals i internacionals.

CINEO, sota la presidència dels doctors Antoni M. Badia i Margarit i Bernard Quemada, va
proposar un ampli programa de conferències, comunicacions, pòsters i taules rodones, en un en-
torn de debat acadèmic que pretén afavorir l’intercanvi d’idees i perspectives sobre problemes i
qüestions relacionades amb el futur de les llengües en relació amb la seva força creativa.

En concret s’hi van presentar 85 comunicacions, 40 pòsters, 5 conferències i 2 taules rodones.
Les comunicacions tractaven temes de les sis línies temàtiques següents: estudis descriptius i con-
trastius de la neologia a les diferents llengües romàniques, aspectes socials i sociolingüístics dels
neologismes, qüestions teòriques sobre la neologia, estudis sobre la neologia i les llengües mino-
ritàries o minoritzades, aspectes cognitius i comunicatius de la neologia, i qüestions aplicades (re-
coneixement i classificació de neologismes, tractament automàtic de la neologia, presentació de
projectes i activitats neològiques).

La conferència inaugural «La néologie, témoin des changements sociaux» va anar a càrrec del
Dr. Marcel Diki-Kidiri, professor del Département Afrique del INALCO (Institut national des lan-
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