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Els estudiants varen poder reforçar el seu nivell de llengua en les hores de classe que es feien
els matins d’Artà i d’Escaldes-Engordany, que anaren a càrrec d’Eva Culleré Sorribes i de Mont-
serrat de Mas Canals, professores del Ministeri d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Go-
vern d’Andorra.

El Campus va tenir una part acadèmica molt reconeguda, amb conferenciants com Joan Veny,
recent doctor honoris causa per la Universitat de València i catedràtic emèrit de la Universitat de
Barcelona; Amadeu Abril i Abril, professor de la Facultat de Dret d’ESADE i exdirector de la
Fundació «.cat»; Cosme Aguiló, doctor en Filologia Catalana i membre corresponent de l’Institut
d’Estudis Catalans; Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia de l’Escola de Turisme i Direcció
Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona; Pere Sales Vives, i Antoni Mas Forners, pro-
fessors de la Universitat de les Illes Balears; Jaume Serra Barceló, historiador, i Sebastià Ferragut,
president de l’Associació de Pesca Recreativa de Llevant, totes a més molt interessants. S’hi ex-
posaren temes d’història, filologia, gastronomia, literatura, urbanisme, informàtica. D’aquest dar-
rer camp va ser una de les novetats de la present edició del Campus, es va parlar del domini «.cat»,
que és el primer i únic domini d’Internet que està destinat a una comunitat lingüística i cultural, que
ens identifica i singularitza culturalment davant el món.

La descoberta del país i la cultura era l’objectiu de les activitats del capvespre. El programa
va incloure activitats tan diverses com una trobada amb l’escriptor Lluís-Anton Baulenas, tallers
de música, de ball, de cuina, de degustació de formatges i moltes visites i excursions: a les coves
d’Artà, al Parc Natural de Llevant i al torrent de Pareis, a Mallorca; a l’Ateneu Barcelonès i al
barri gòtic a Barcelona, i finalment a Andorra, la Casa Comuna d’Andorra la Vella, la Casa Cris-
to d’Encamp, el romànic de Sant Romà de les Bons i la descoberta de la monumental muntanya
andorrana a la vall del riu Madriu i al pic de la Font Blanca.

Entre aquestes activitats de descoberta cultural és remarcable la dels glosadors, cantadors i
improvisadors de cançons de versos heptasil.làbics i rima majoritàriament consonant. Participaren
al Campus dos joves valors Mateu Mates –Xurí– i Macià Ferrer, que diverteixen i atreuen el pú-
blic de Mallorca cap a la poesia popular.

Diferents activitats d’oci del vespre completaven un programa pensat per viure intensament
les tres setmanes del Campus, i perquè els estudiants tinguessin el màxim de possibilitats de prac-
ticar el català oral.

La cloenda d’aquesta edició i el lliurament de certificats es va fer a Escaldes-Engordany amb
la presència de les autoritats andorranes i d’uns estudiants satisfets de l’experiència.

L’èxit del Campus mostra fins a quin punt hi ha interès en l’aprenentatge de la llengua a l’ex-
terior i com és d’important que es coordinin els esforços a fora per mobilitzar aquesta il.lusió de
tants de joves que han après la nostra llengua. Quan ja saben la llengua i coneixen la nostra socie-
tat és quan aquests estudiants estrangers poden fer les aportacions culturals, econòmiques i políti-
ques més interessants per al país.

Miquel Font Serralta

IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana (Artà, maig de 2008). – De l’1 al 4 de
maig de 2008 es van celebrar a Artà (Mallorca) les IV Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catala-
na, organitzades pel Laboratori de Botànica de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelo-
na. Les anteriors edicions havien tingut lloc a Torrent (2001), Viladrau (2004) i Xixona (2006).

L’objectiu d’aquestes Jornades és facilitar el contacte i l’intercanvi d’informació entre inves-
tigadors, estudiosos i aficionats de l’etnobotànica, una disciplina a mig camí entre les ciències na-
turals i les ciències humanes dedicada a l’estudi de la relació entre l’home i les plantes.
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En la jornada inaugural es va retre homenatge al metge, etnobotànic, erudit i activista cultu-
ral Joan Pellicer i Bataller (Sotaia de la Safor, 1947 – Miramar, 2007), autor de nombroses obres
sobre etnobotànica de les comarques centrals valencianes, o territori diànic, entre les quals els tres
volums del Costumari botànic (Edicions del Bullent, 2000-2004). Joan Vallès i Daniel Climent
van destacar el compromís de Joan Pellicer pel país tant en la seva dimensió natural (la terra, el
paisatge, les plantes) com en la dimensió humana (les persones, sovint les més humils i anònimes,
posseïdores d’una gran riquesa cultural) i en especial el seu compromís pel valencià dins d’una
concepció unitària de la llengua catalana.

Es van presentar un total de 22 comunicacions agrupades en quatre blocs: «estudis etnoflo-
rístics» (referits a diferents territoris dels Països Catalans com la Serra Artana, l’Alt Empordà, les
Gavarres, Gallecs, Andorra, la Serra de Mariola, etc.); «mels i licors d’herbes» (de l’herberet o
herbero del sud del País Valencià fins a les herbes mallorquines); «cultura popular i fitonímia» i
«etnobotànica i gestió de recursos naturals».

En l’estudi de la relació entre les plantes i la cultura popular, els aspectes lingüístics en gene-
ral i fitonímics en particular van ser objecte d’anàlisi en diverses ponències, de les quals citem al-
guns exemples:

Esperança Carrió («Introducció a l’etnobotànica de la Serra Artana») va citar la variació fonè-
tica de la llata (fulles del margalló o palma) fins i tot en pobles mallorquins tant propers com Artà
(on es pronuncia llatra) i Capdepera (llata); M. Àngels Bonet («Estudi etnobotànic de l’Espai Ru-
ral de Gallecs») va recollir el fitònim republicans per a la rosella (Papaver rhoeas), denominació
motivada pel color roig de la flor i fins ara inèdita; Núria Llurba («Recull etnobotànic d’Ullde-
molins») va parlar de la utilització del vesc per elaborar trampes de caça, motiu pel qual es diu que
els animals o ocells atrapats en la trampa han quedat envescats; Carles Amengual («Rondalles,
herbes medicinals i fires a Mallorca») va destacar la gran riquesa fitonímica de l’Aplec de Ron-
daies Mallorquines d’En Jordi d’es Recó, d’Antoni M. Alcover, on apareixen 135 noms populars
de plantes; Joan Muntaner («La llenya del foc a terra, una desencusa») va analitzar la qualitat de
la combustió, entre d’altres, de la llenya d’auró (Acer monspessulanum), a partir de la dita reco-
llida a l’Alt Conflent «l’agró crema tot cru» (on cal pronunciar agrú), la llenya del vern (Alnus
glutinosa): «el vern verd va deixar morir el seu pare de fred», o la de la figuera (Ficus carica): «la
figuera deixa morir la seva mare a la vora del foc».

Daniel Climent («Aspra, nespra! Etnobotànica de Mespilus germanica a l’espai cultural eu-
ropeu») va fer un recorregut per la presència de la nespla (o nespra) en locucions i frases fetes (as-
pra, nespra; per Sant Lluc, nesples pelluc), el folklore, les tradicions populars, les endevinalles
(en el marge es cria, en el marge està, duu coroneta i no és capellà); la seva relació amb el món
bèl.lic, ostensible en el seu sentit figurat (pegar una nespra) o la presència en la literatura («amb
un bastó de nespler, ben tallat, va ser armat per al dia de combat», Roman de Renart, segles xii-
xiii); alguns noms curiosos de la nespla en diferents llengües europees, que per la seva forma rep
el nom (‘cul de gos’) de cul de chien en francès o Anus eines Hundes en alemany (nom també d’un
licor elaborat amb nespla), o bé el de piricocca en sard per referir-se als genitals femenins (equi-
valent a l’ús català de figa), un referent sexual de la nespla també usat per Shakespeare a Romeu i
Julieta.

Joan Vallès i Joan Carles Villalonga («El projecte Recull de noms catalans de plantes. As-
pectes botànics i lingüístics») van presentar un projecte iniciat l’any 1993 conjuntament per la
Universitat de Barcelona i el Termcat (Centre de Terminologia de Catalunya) amb l’objectiu de
posar al dia i ampliar l’obra de Francesc Masclans Els noms de les plantes als Països Catalans
(1981). Després del procés de buidatge i informatització dels fitònims continguts en unes 300
obres botàniques de tots els territoris de parla catalana i d’incorporar tota la informació fitoními-
ca del Diccionari de la llengua catalana, 2a ed., de l’IEC, actualment el projecte Recull de noms
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catalans de plantes disposa d’unes 30.000 denominacions catalanes (incloses variants fonètiques
i ortogràfiques) referides a uns 6.000 tàxons de flora vascular. Es té prevista la seva publicació en
línia a finals de 2008 i en paper el 2009.

Joan Carles Villalonga

IV Jornades d’Intercanvi Cultural (Eivissa 10 -11 i 12 d’octubre de 2008). – Del 10 al 12
d’octubre de 2008 van tenir lloc a Eivissa les IV Jornades d’Intercanvi Cultural, organitzades con-
juntament per la Societat Verdaguer, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Càtedra Ver-
daguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic i el Departament de Filologia Catalana i Lin-
güística General de la Universitat de les Illes Balears. Les Jornades comptaren amb el suport de la
Institució de les Lletres Catalanes i la col.laboració del Consell Insular d’Eivissa i dels Ajunta-
ments d’Eivissa i de Sant Antoni de Portmany.

Aquesta quarta trobada, un any després de la celebrada al País Valencià (19-21 d’octubre de
2007), reuní una cinquantena d’inscrits provinents d’arreu del domini lingüístic. Un cop més les
Jornades suposaven una oportunitat impagable per intercanviar vivències i aprofundir en el co-
neixement de l’illa «blanca i verda», Eivissa, amb una cultura i una identitat ben diferenciada de
les seves germanes grans, Mallorca i Menorca, on ja s’havien celebrat les dues primeres trobades
l’any 2006.

Les Jornades s’iniciaren a l’horabaixa del dia 10, a la Sala de Plens del Consell Insular d’Ei-
vissa, amb unes paraules de benvinguda als assistents del Sr. Marià Torres, Conseller de Cultura
d’Eivissa i Formentera, i dels senyors Josep Massot, Vicepresident de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura, i del Sr. Ricard Torrents, President de la Societat Verdaguer.

La conferència inaugural va anar a càrrec del Dr. Joan Veny i Clar que, amb el títol El dialec-
te eivissenc, va analitzar amb tota mena de detalls i rigor la història, la petjada que hi han deixat els
diferents pobles colonitzadors (fenicis, cartaginesos –als quals es deu el nom de l’illa–, romans, bi-
zantins, musulmans i catalans) i les característiques lingüístiques (fonètiques, morfosintàctiques i
lèxiques) que fan de l’eivissenc un parlar oriental amb personalitat pròpia. Les interessants expli-
cacions anaren acompanyades en tot moment de nombrosos exemples que il.lustraven, amenitza-
ven i posaven de relleu el contrast entre aquest dialecte i els parlars de les altres dues illes germa-
nes, la relació amb el valencià (morros ‘llavis’, paloma ‘papallona’), les diferències internes
observades entre el parlar de la Vila (la ciutat) i el camp (dut / duit; vore / veure) o la creativitat de
l’eivissenc, visible en mots com empossiblar ‘amagar’, lluna perduda ‘lluna nova’ o sabata de
coll ‘sabata alta’ entre altres. Un cop finalitzada la sessió i després d’un breu passeig pel centre, la
primera jornada es clogué amb un sopar ofert pel Consell Insular d’Eivissa.

Les activitats del dia 11 s’iniciaren al matí amb un passeig a peu, resseguint la costa des de la
platja de ses Figueretes on tenien l’hotel els participants de fora, fins al Puig des Molins, ben
acompanyats per Miquel Costa, Jordi Salewsky i un fort vent de llevant que bufà al llarg de tota
la jornada. Al Puig dels Molins, amb menys construccions que ran de mar i voltats d’olivers, van
poder contemplar alguns dels molins que des de l’edat mitjana havien abastit de farina la ciutat.
En aquest Puig s’hi troba també la necròpolis púnica més important de la Mediterrània. La cami-
nada va continuar fins arribar als imponents baluards de sant Jaume i sant Jordi i dels murs que
tanquen Dalt Vila, la zona amurallada d’Eivissa, declarada Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO el 1999.

Ja intramurs, la Sra. Fanny Tur i Riera, arxivera-bibliotecària i Directora de Serveis culturals
de l’Ajuntament d’Eivissa esperava els expedicionaris a la plaça de la Catedral per tal de fer una
visita guiada al Museu Arqueològic, on s’exhibeixen les restes materials del passat històric d’Ei-
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