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Benvolguts socis i benvol-
gudes sòcies de l’Associa-
ció Germano-Catalana,

per primera vegada tinc
l’honor de poder redactar
unes breus paraules de sa-
lutació. En primer lloc, de-
sitjo que hagueu passat
unes bones vacances d’es-
tiu, que hagueu pogut
“desconectar” i descansar
de les vostres ocupacions
–universitàries, científi-
ques, culturals, professio-
nals, casolanes, etc.– i que
hagueu tornat sans i estal-
vis. En aquests darrers me-
sos han tingut lloc dos es-
deveniments que val la
pena esmentar. Del 2 al 3
de juny va tenir lloc un
Col·loqui Internacional a
la Universitat de Viena so-
bre el tema “Anàlisi del
discurs sociolingüístic ac-
tual català i occità”, tro-
bada que, en general, va
ser un gran èxit i de la qual
ens informa Claus D.
Pusch en aquest mateix
butlletí. D’altra banda, cal
esmentar el 1er Simposi
Internacional de Catala-
nística que tingué lloc els
dies 14 i 15 de juny a
Brussel·les amb represen-
tants de totes les associa-
cions de la catalanística
científica i de l’Institut
Ramon Llull de Barcelona,
on es va decidir, entre al-
tres coses, de formar en un
futur proper una Federació
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Internacional de les Asso-
ciacions de Catalanística i
on l’Institut Ramon Llull
va concedir una generosa
subvenció per a l’organit-
zació de les futures acti-
vitats acadèmiques de les
diverses associacions de
catalanística. I amb aquest
tema enllacem directament
amb les activitats que
se’ns acosten: del 23 al 25
de febrer de 2006 tindrà
lloc el 20è Col·loqui Ger-
mano-Català, aquest cop a
la Universitat de Tubinga,
des de fa dècades un im-
portant centre de la catala-
nística, organitzat pel nos-
tre soci Johannes Kabatek.
El tema del Col·loqui serà

Katalanisch: universell – partikulär; és a dir que s’estudiaran les tendències a
construir i/o preservar identitats sobre el rerafons de les tendències
globalitzadores en les societats actuals. Estan previstes dues seccions: una de
literatura i una de lingüística. Un esbós del programa el podeu trobar a
<www.uni-tuebingen/kabatek/catala> i també a les pàgines 19-25 d’aquest
butlletí. Com podreu llegir-hi, el dia 23 de febrer està reservat per a la celebra-
ció d’un simposi sobre investigació etimològica en les llengües romàniques en
commemoració del centenari del naixement de Joan Coromines. No cal dir que
convidem a tots els socis a participar –amb comunicacions, idees o també amb
la vostra presència i la vostra opinió– en aquest col·loqui, el tema del qual és
indiscutiblement interessant i actual. Les propostes de comunicació es poden
presentar fins el 30 d’octubre; inscripcions al Col·loqui s’admeten fins el 31 de
desembre.

Hi ha un punt important relacionat amb el 20è Col·loqui Germano-
Català que encara cal esmentar, i és que durant els dies que se celebri tindrà
lloc l’assemblea de socis de l’Associació –la invitació la trobeu a la pàgina 85
del butlletí. Com sabeu, és en aquestes assemblees on els socis escullen els
membres de la junta. Bé, doncs aquest cop quedarà més d’una plaça vacant,
per la qual cosa voldria animar als socis i sòcies a presentar-se com a
voluntaris per a les diferents tasques que estableix el nostre reglament. Per tal
de facilitar qüestions d’organització, aniria millor si ens ho dèieu abans, en cas
de voler presentar-vos com a candidats. Concretament, ja us puc assegurar que
quedarà vacant el càrrec de tresorer o tresorera, que ara ocupo jo. De manera
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que aquesta no solament és la primera vegada que em dirigeixo als socis des
d’aquestes línies introductòries al butlletí sinó, molt probablement, també la
última. Per aquest motiu vull aprofitar l’ocasió per donar les gràcies de tot cor
als altres membres de la junta per l’amistat que m’han ofert en tot moment
durant aquests anys: hem passat moments molt enriquidors en diversos sentits;
en general, la meva experiència en la junta de l’Associació Germano-Catalana
ha estat altament positiva, de manera que –sí, ho he de reconèixer–
l’abandonaré amb una certa malenconia. Però com deia el meu predecessor en
la tresoreria, en Karl-Ludwig Müller, de tant en tant cal canviar el nom de la
persona que signa els avisos de pagament, perquè, si no, nosaltres els tresorers
només fem que acumular enemics, i això, com comprendreu, no pot ser.
Tanmateix, el motiu principal pel qual haig d’abandonar la junta de
l’Associació és que la meva feina a la Fachhochschule de Colònia m’impedeix
cada cop més de disposar de temps lliure, per la qual cosa en el futur vull dedi-
car el poc lleure que tinc a la investigació lingüística, a la traducció, a la poesia
i, sobretot, a la meva família.

El 20è Col·loqui Germano-Català no és la única cosa que cal esmentar
en anunciar les activitats interessants amb què s’iniciarà l’any 2006 en el món
de la catalanística: en col·laboració amb la nostra associació i també amb altres
organitzacions, l’Association Française des Catalanistes organitza el 2n
Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans a la seu de la Universitat de Montpeller
a Béziers del 19 al 21 de gener de 2006. Hi haurà dues seccions que estan
dedicades a diferents temes de literatura. El primer Col·loqui Europeu que es
va organitzar va animar a molts socis que viuen a Catalunya a trencar la quoti-
dianitat i a marxar cap a Montpeller per a rebre noves idees i nous impulsos.
Esperem que aquest cop sigui també un èxit d’assistència i participació. Tro-
beu més detalls sobre el col·loqui de Béziers a les pàgines 28-30 del butlletí.

Quant a la qüestió de la publicació d’actes de col·loquis passats, molts
de vosaltres ja sabreu que ja fa pocs mesos va aparèixer el volum de comuni-
cacions i ponències de la secció de lingüística del 19è Col·loqui Germano-
Català, celebrat a Colònia el juny de 2003. La publicació ha estat possible grà-
cies al suport de l’Institut Ramon Llull i de la nostra Associació, així com al
treball intens dels co-editors del llibre, Bàrbara Roviró, Andreas Wesch i jo
mateixa. Esperem amb gran interès les ressenyes que en faran Sebastià Mo-
ranta per a la Zeitschrift für Katalanistik i Christian
Münch per a Estudis Romànics.

Bé, crec que ja us he dit tot el que calia dir i
us volia dir. Ara només em queda desitjar-vos un
bon començament de semestre i un hivern benigne.

Ben cordialment,
Aina Torrent-Lenzen, tresorera
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Acció i passió del lector de català
Idees, fets, reaccions, estímuls

En aquesta dissertació,* que exposaré amb més oportunitat que originalitat,
assajaré de passar revista a una colla de situacions que afecten –o poden afec-
tar– les persones que es dediquen a l’ensenyament de la llengua catalana, i
d’una manera particular els qui, en fer-ho fora dels seus confins, treballen en
contacte amb llengües alienes i amb les cultures corresponents, que no són la
catalana.

D’antuvi, us proposo de prendre en consideració algunes idees que,
malgrat ésser concebudes per a l’educació en general (i sobretot amb vista a la
dels infants), sempre poden ésser retingudes, mutatis mutandis, a l’hora
d’iniciar persones grans, en aquest cas del món universitari, a la coneixença
d’una llengua altra que la pròpia, que aquestes persones no coneixen o conei-
xen molt poc, si ho hem de jutjar pel fet que s’hi acostin per estudiar-la. Ima-
gino que l’inevitable paral·lelisme que s’establirà entre els dos nivells de dis-
cents (nens i nenes d’escola primària o adolescents de secundària, per un cos-
tat, i estudiants d’ensenyament superior, per l’altre) no deixarà de suggerir als
lectors útils aplicacions a llurs cursos dels continguts que presentaré i no
menys útils tractaments i dosificacions de les matèries a l’hora d’organitzar-
los.

Comencem pel començament. Perquè un emissor i un receptor puguin
expressar-se i comunicar-se, han de disposar d’un codi lingüístic conegut que
salva la distància entre els dos pols de la comunicació. Amb això se’ns fa pre-
sent la primera funció del llenguatge: convertir una massa amorfa de productes
mentals en quelcom estructurat, i, per tant, expressable i comunicable. Entre
psicòlegs circula una mena d’aforisme que fa així: un pensament no es pot
considerar existent si no ha assolit la condició de formulat (és a dir: si no ha
estat transformat en un enunciat susceptible d’ésser dit o escrit). Només així
serà una forma de llenguatge.

Heus ací per què l’ensenyament de la llengua, que aparentment és un
mer joc de formes, interessa els mecanismes mentals d’infants i adolescents i
dels qui, més grans, aprenen una llengua forastera, i els ajuda a conformar el
pensament a l’expressió. Però també a l’inrevés. Evitant curosament de caure
en les exageracions dels idealistes del llenguatge (una posició teòrica grata als

                                                          
* Conferència de clausura (24 de juliol de 2003) de les XVII Jornades interna-
cionals per a professors de català a Sant Cugat del Vallès, 22–25 de juliol de
2003. Per als entretocs lingüístics d’aquesta conferència, m’he basat en part en
la meva ponència “L’ensenyament de la llengua, fonament de la cultura huma-
nística”, exposada a les VIII Jornades Pedagògiques del Centre Cultural
Pineda i reproduïda a la Revista de Catalunya, Nova etapa, núm. 105, març de
1996, pàgs. 33–43.
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alemanys, que partí de Humboldt i que, passant per l’italià Benedetto Croce,
arribà, encara a la primera meitat del segle XX, a Karl Vossler), és innegable
que la canalització del pensament vers el llenguatge pot ésser determinada, al
seu torn, per comportaments mentals que caracteritzen maneres d’ésser dels
pobles. Penso en algunes paraules clau que, per una raó o altra, s’han convertit
en emblemes de certs països i de certes cultures. El mot portuguès saudade,
per bones traduccions que se’n facin, conté unes notes significatives intraduï-
bles (les més compenetrades amb la manera d’ésser del poble que se l’ha fet
seu). Consideracions com aquesta podríem fer entorn de l’anglès home, que, si
el traduïm per de casa, a casa i expressions semblants, dóna una idea molt
esquifida de tot allò que el mot suggereix als britànics. I no cal dir que als
catalans ens sap greu de constatar que la paraula seny sigui tan mal compresa
per les persones i els pobles que la redueixen a uns equivalents de sensatez,
sagesse, etc.

Podem completar aquestes nocions sobre el camp mental i la seva
representació a través del llenguatge amb una referència al caràcter formatiu de
la sinonímia. Convé que els infants que es formen entorn de la llengua materna
i els adults que aprenen llengües altres que la pròpia no es quedin presoners de
l’anomenat vocabulari bàsic i, per tant, que es vagin acostumant a constatar
que sovint un sol significat pot ésser expressat mitjançant dos o més signifi-
cants: que la idea de ‘posar-se dret’, per exemple, tant es pot canalitzar dient
aixecar-se com dient alçar-se. Així com en el pla objectiu la sinonímia és un
factor d’enriquiment per a les llengües, també contribueix a l’agilitat mental
dels qui les parlen i les aprenen, els quals d’aquesta manera estan en condi-
cions d’optar entre dues possibilitats lèxiques intersubstituïbles.

Un altre aspecte que tinc per essencial pel que fa a l’escola, però que
també veig aplicable a la feina que fan els lectors de català, és que psicòlegs i
educadors classifiquen les activitats escolars en dos grups, segons que mirin a
la formació o a la informació dels educands. El primer grup (indispensable i
inajornable) és constituït per dues matèries: el llenguatge i el càlcul (i, pel que
fa als lectorats, es reduiria a l’ensenyament de la llengua, per tal com no és
temerari de creure que els universitaris de qualsevol cultura ja saben calcular),
mentre que el segon (circumstancial i acomodable) reuneix tots els elements
restants del món de la cultura (i, en el cas concret dels lectorats, inclouria la
literatura, la història i tot allò que els francesos anomenen “civilització”). Apli-
cant, doncs, aquesta distinció dels educadors al funcionament dels lectorats,
sembla que podrien sorgir-ne si més no tractaments diferents respecte a la pre-
paració i a l’acompliment dels cursos (en el nombre d’hores setmanals de
classe, en l’adopció de l’estona més apropiada per a assegurar l’atenció dels
estudiants, etc.). Tanmateix, no se m’escapa a) que la realitat dels programes
s’imposa a la voluntat dels lectors, b) que aquests solen trobar-se ja fets els
horaris i destinats els locals ni c) que el català no va al davant en la prelació de
les llengües i cultures que emplenen els programes de les universitats.
Almenys, però, espero que tots aquells a qui arribin les meves potser ocioses
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recomanacions s’adonaran de la jerarquia d’interès i de preparació que potser
convindria aplicar a l’execució de la tasca que se’ls demana.

Encara m’entretindré uns minuts en un nou aspecte que hom titlla
d’important en el descabdellament de les tasques escolars, però que al mateix
temps jutjo igualment aplicable, comptant amb la traça dels lectors, a
l’ensenyament de català a gent gran; penso en les analogies i diferències entre
certes maneres de dir de la llengua catalana i les corresponents en les llengües
maternes dels estudiants, quan aquests en constaten les contradiccions. A qui
no ha passat que, partint del català, ensopegui amb una traducció instintiva a
una altra llengua, que, emperò, resulta que no és la correcta o l’habitual en
aquesta altra llengua? Si, havent verificat que els adverbis catalans ací o aquí
es tradueixen en francès per ici, quina sorpresa no ens emportem quan, arribats
a França, sentim a dir, d’algú que és absent del lloc on ens trobem, “qu’il n’est
pas là” (quan esperaríem que ens diguessin l’insòlit “il n’est pas ici”)! O que a
la primera lliçó d’alemany el professor ens hagi de convèncer que alle vol dir
‘tots’ i que alles vol dir ‘tot’, quan no debades per a nosaltres aquest acaba
amb el morfema -s, justament l’indicador de plural!

Crec que aquestes petites ensopegades (petites, però significatives)
ens indiquen fins a quin punt cal prestar una atenció especial als aspectes més
primaris de l’estructura de les llengües. I ací entren en joc els anomenats qua-
dres mentals que, en convertir-se en formes de llenguatge, retraten la fesomia
de la llengua que els lectors han de saber passar als estudiants interessats.
N’escullo els que corresponen a les categories d’espai i temps. De moment, els
que es refereixen a l’espai. Cal subratllar: a) l’oposició existent entre el terme
que denota proximitat (aquest), que és el més fàcil d’identificar, i el que denota
llunyania (o més exactament, no proximitat) (aquell); b) que la dixi afecta al
mateix temps i en el mateix grau significatiu els pronoms personals, els pos-
sessius, els demostratius i els adverbis (cfr. les sèries jo / meu / aquest / aquí, o
bé ell / seu / aquell / allí, etc.), i c) que la dixi oposa, segons els indrets, dos o
tres termes locatius (dos, en general: aquest / aquell, aquí / allí, o tres, en
valencià: aquest / aqueix / aquell, ací / aquí / allí) i el contrast amb el castellà
(este / ese / aquel, aquí / ahí / allí), respecte al sistema més corrent en català.
No cal dir que els matisos diferencials de la dixi impliquen solucions dispars
en altres camps de la gramàtica, com ara l’ús dels verbs de moviment: quan
ens criden, en català comú es diu ja vinc (com en francès je viens), mentre que
en els parlars valencians hom diu ja vaig (com en castellà ya voy).

Encara en el terreny dels adverbis de lloc, és molt important de sub-
ratllar les correlacions d’oposició de significat, del tipus de dins / fora, davant /
darrere, dalt / baix, amunt / avall, prop / lluny, etc. És clar que sempre podem
imaginar un adverbi que designi un lloc intermedi (ni prop ni lluny, o, més ben
dit, entre prop i lluny); això no obstant, en aquestes cinc parelles de mostres
resulta més fàcil de concebre un adverbi (que, en la darrera adduïda, podria
ésser entremig) que no pas de constatar que el fem servir (per tal com, si mai
hem de recórrer a un correctiu, no solem moure’ns de les dues localitzacions
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oposades, però, això sí, convenientment matisades mitjançant un altre element
gramatical adequat, com seria, en l’exemple proposat, l’adverbi més: més a
prop / més lluny, etc.). El parlant objectiva la situació i no s’hi sent directament
involucrat.

No menys decisius són els comportaments lingüístics referits a la
categoria de temps. Mirem-ho, d’antuvi, amb els adverbis, que observen un
cert paral·lelisme amb els de lloc (que acabem de veure); passa, però, que en la
dimensió temporal l’oposició no és bipolar (com en dins / fora), sinó de tres
elements, també excloents: el moment actual (ara, avui) s’oposa tant a un
moment anterior (abans, ahir) com a un de posterior (després, demà). Aquí sí
que existeix, doncs, una etapa intermèdia, altrament obligada per raó de la
necessària referència al temps actual per qui emet el judici, que n’és la mesura
subjectiva: tothom veu les coses d’abans i les de després en funció de les
d’ara. Altres adverbis de temps en oposició significativa, ara sobretot bipolar:
sempre / mai, aviat / tard, etc.

Naturalment, les dues dimensions en el temps (anterioritat, posterio-
ritat), establertes des de l’angle de mira del subjecte de l’oració (actualitat) són
a la base dels tres temps fonamentals de la conjugació: examinada des del pre-
sent (canto), l’acció verbal pertany al passat (vaig cantar) o al futur (cantaré).

Un altre caire important de l’estructura és el de singular versus plural:
jo / els altres. Penso en el jo dels infants que aprenen a distingir entre el món
personal i l’univers que formen tots els éssers que no són jo. Es tracta d’una
distinció, d’altra banda, que no s’esborra amb l’edat de les persones i que re-
apareix quan l’aprenentatge d’una nova llengua ens trasllada a les fases inci-
pients de l’aprehensió de la realitat en aquesta llengua. D’ací sorgeixen, tant
les altres persones del discurs (tu, ell, etc.) com la idea de pluralitat, incorpo-
rada mitjançant el morfema -s (dit / dits). Notem que l’adquisició de la catego-
ria gramatical del nombre és més primària (i, per tant, més immediata) que la
del gènere (com ho vèiem suara, amb la falsa intuïció d’entendre un plural en
la forma singular de l’alemany alles). De fet, entre les llengües de cultura que
ens envolten, trobem, respecte al gènere, totes tres possibilitats (absència de
marca de gènere en l’anglès, els tres gèneres en l’alemany, i masculí i femení
en les llengües restants, però amb contradiccions entre les unes i les altres
sobre el gènere). Recordem alguns mots que, pel fet de pertànyer al vocabulari
bàsic, s’aprenen molt aviat, com els que signifiquen ‘el nas’, que, masculí en
català, és femení en castellà (la nariz) i masculí en francès (le nez), o ‘la dent’
(que és en castellà el diente i en francés la dent), o ‘la sang’, que coincideix
amb el castellà (la sangre), però dissenteix del francès (le sang).

La manca d’un criteri sòlid en els usos del gènere en llengües com les
al·ludides contrasta amb la fixesa amb què aquestes mateixes llengües marquen
el nombre (singular o plural), a) sigui a través d’un morfema com la -s en la
majoria d’elles (relíquia de l’acusatiu plural en llatí), b) sigui per mitjà de la
declinació o de la inflexió vocàlica, en alemany, c) sigui pel recurs al nomina-
tiu llatí en el cas de l’italià (per la desaparició de la -s final etimològica). La
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quasi unanimitat en el principi de marcar el plural, per a distingir-lo del singu-
lar, mostra la necessitat que en tenen l’infant (en la llengua pròpia) o els adults
(estudiants de llengües forasteres), ja en fases ben primerenques del procés
d’adquisició de qualsevol llengua.

Com ho he indicat al començ de la present exposició, m’ha semblat
convenient de dedicar-hi una primera part a uns quants punts solts de lingüís-
tica, potser massa arbitràriament escollits, però que, d’una manera o altra,
poden interferir en les tasques dels lectors de català, a qui prego de prendre-
se’ls com uns suggeriments de noves reflexions. Que en cap moment, però, no
interpretin les idees que hi he expressat com a limitadores de la sana llibertat
que ha de regnar en l’exercici de la nostra professió. Ja bé prou que, en aquest
camp, com pertot arreu on intervenen persones humanes, aquestes, per més
que se sàpiguen pregonament lliures d’esperit, no disposen d’una llibertat
absoluta, car, tant la realitat objectiva de les coses en què s’ocupen, com la
visió personal amb què s’hi apliquen, sovint els alteren les vies d’actuació que
havien previst d’emprar. Per això ara orientaré la meva atenció a allò que
anomeno “els fets” que poden condicionar, modificar o matisar els conceptes i
les tasques dels lectors de català. En això que segueix desfilaran, doncs, alguns
fets, no plegant-me a una prelació determinada (que podria obeir a llur impor-
tància, a la lògica d’ordenar-los, a les èpoques en què s’han fet presents, o als
passatgers aspectes pràctics de la didàctica de cada moment, entre d’altres),
sinó a mesura que la planificació del tema que jo mateix m’he establert m’ho
anirà demanant.

D’antuvi, doncs, una pregunta bàsica i fonamental: quina llengua cal
ensenyar? L’obvietat de la primera resposta obligada (“el lector de català ha
d’ensenyar català”) no esgota la intenció de la pregunta, la qual, formulada
d’una manera més precisa, faria així: quina mena de català ha d’ensenyar el
lector? Segona resposta, ara ja aparentment inequívoca: “la llengua en qüestió
ha d’ésser sobretot el català en la seva modalitat anomenada estàndard”, cosa
que no exclou que, segons els temes específics de certs cursos complementaris,
l’ensenyament no pugui fer-se extensiu a d’altres modalitats de la mateixa
llengua (antiga, dialectal, col·loquial, d’un autor, etc.). Ara bé, arribats ací, cal
examinar si, per entendre la feina del lector de català, n’hi haurà prou d’haver-
hi afegit el mot estàndard, o encara haurem de recórrer a més precisions. De
moment, obrim el diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), s. v.
estàndard. Hi llegim: “Varietat lingüística que, per un procés espontani o diri-
git, ha assolit un alt grau d’anivellament, de codificació, de confluència i
d’acceptació en què es tendeix a eliminar al màxim les diferències dialectals i
que utilitzen normalment, en els diversos registres i nivells, els membres d’una
comunitat”. Nogensmenys, aquesta definició, clara i fàcil de copsar, no sembla
tan inequívoca com ens convenia que fos, si més no quan l’apliquem al català.
Això que hom hi tendeixi “a eliminar al màxim les diferències dialectals”, com
es lliga amb una rica i significativa rècula de paraules i de formes gramaticals
valencianes i baleàriques que, en incloure-les al seu diccionari, el mateix Ins-
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titut els dóna carta de naturalesa, tot rectificant de facto un dels objectius
declarats de l’estàndard? Aquesta remarca, ultra anecdòtica, és sobretot simp-
tomàtica. I ho dic ací per la raó que, en cursos universitaris de català fets a
França, Alemanya i als Estats Units, m’he trobat manta vegada amb estudiants
(que, no sé per què, solen ésser valencians) i que, interessats per la matèria o
desitjosos de simplificar-se el currículum, s’apunten a cursos de català i,
segons els casos, hi aporten dades que completen les informacions del curs o hi
posen preguntes no sempre pertinents. I bé, sovint passa que llurs interven-
cions no semblen anar d’acord amb la citada definició del DIEC.

Hem d’entretenir-nos-hi uns moments, per tal com l’estàndard català
constitueix un cas especial d’aquesta varietat lingüística així anomenada. Com
veurem tot seguit, es tracta d’una modalitat que no s’ha establert sense que
hom hi fes concessions importants a certes “diferències dialectals”. Per a poder
donar una resposta satisfactòria a la qüestió plantejada (l’estàndard, entre
“llengua comuna” i “parlars dialectals”?), hem de remuntar-nos molt enllà en
el temps passat i, en acudir-hi, ens adonarem que la llengua catalana, a) a
l’època medieval ja aconseguí de bona hora una plenitud que la preparà per a
resistir davant poderosos embats posteriors (que, si no, haurien pogut ferir-la
de mort), b) i que encara avui, continua fornint-nos dades que ens orienten a
l’hora de fixar i millorar la normativa i la política de la llengua. Hauré de pre-
cisar que, pel que fa al català antic, de moment estic al·ludint a Ramon Llull?
Sovint he dit que Ramon Llull fou el precoç creador de l’estàndard català (tant,
ací, en la seva qualitat de creador, com en d’altres aspectes dels usos de la
llengua, en els quals també alternava amb primeres figures de les llengües
romàniques coetànies). Per la vastitud de la seva obra, per la coherència de la
seva expressió i per la difusió que tingueren els seus textos, la llengua del beat
mallorquí, imposant-se al polimorfisme caòtic de la retransmissió manuscrita,
donà el to just al tractament escrit de la llengua. I bé, es tracta d’un llenguatge
ja fixat, però també obert a la variació, no solament per la seva condició de
novençà, sinó també per la voluntat personal de qui el forja. No sense fona-
ment hom ha pogut sostenir que una sèrie de trets lul·lians són veritables dia-
lectalismes mallorquins de la primera hora.

Les cavil·lacions lingüístiques de Ramon Llull foren represes, al segle
XIV, pràcticament sense solució de continuïtat, per la cancelleria reial.
Aquesta, sobretot després que Pere el Cerimoniós hi creà el càrrec de protono-
tari (1349), tenia, entre d’altres, la missió de vetllar per la congruència i la pul-
critud dels documents que produïa l’administració. L’estàndard establert per
Ramon Llull, d’una manera tan eficaç com involuntària, ara es tornava una
llengua controlada rigorosament per coneixedors experts. De més a més, el
reeiximent de l’empresa restava assegurat, des del moment que diversos curials
eren al mateix temps escriptors de renom, com ho prova l’exemple emblemàtic
de Bernat Metge.

Tot feia creure que aquesta llengua catalana, tan ben dotada i tan ben
orientada, estava en condicions d’acomplir la gran transformació que completà
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l’evolució de les altres llengües romàniques germanes seves, les quals així es
pocuraren unes menes compartides de rutllar i de funcionar. Em refereixo a
tres processos consecutius, que es descabdellaren en el decurs dels segles XVI
a XVIII i que són els següents: a) la unificació interna (o estandardització de la
llengua), que es resolgué entorn de la seva “modalitat bona”, a juí dels huma-
nistes del renaixement (els quals, en el debat sobre la “questione della lingua”,
propugnaven i imposaren tant solucions cultes i llatinitzants com maneres pla-
neres i naturals); b) la consolidació externa, davant la societat parlant, la qual
per això reconeixia a la llengua el prestigi degut (acrescut gràcies als autors
clàssics del “Siglo de Oro” castellà, del “Grand Siècle” francès i del marinisme
i l’“Arcàdia” italians), i c) la instauració de les acadèmies al segle XVIII (o, si
més no, l’adopció d’actituds academicistes), a l’empar de la cientificitat d’una
època que favorejà l’aparició de gramàtiques i diccionaris més o menys “ofi-
cials” (circumstància que fixava la frontera entre la correcció idiomàtica i les
faltes en el conreu de la llengua).

Res d’aquesta gran transformació no pogué ésser viscut per la llengua
catalana. Ara no m’haig d’entretenir a recordar com, a partir de l’any 1500, la
llengua trencà una evolució que fins aleshores havia transcorregut en
paral·lelisme amb les altres llengües romàniques, i justament sense endarrerir-
s’hi. Els escriptors començaren a no trepitjar segurs el sòl que tenien sota els
peus i vacil·laven, emmudien o es passaven al castellà; la producció literària
perdé qui-sap-lo en qualitat i en quantitat; l’esplendor de la literatura castellana
del moment enlluernava i inhibia; la fragmentació política i l’establiment de la
capitalitat a Madrid; tots aquests factors, i d’altres, encara, convertiren unes
lleus diferències dialectals en fortes barreres sociolingüístiques. No cal conti-
nuar. La llengua catalana perdé moltes de les seves manifestacions, però se
salvà com a llengua per l’enteresa i per la fidelitat del col·lectiu catalanòfon a
la llengua parlada, que conservà la frescor i la desimboltura de l’espontaneïtat.
A grans trets, aquesta situació romangué fins ben entrat el segle XIX, quan la
força del romanticisme, la descoberta del passat del país i de les lletres medie-
vals, la “Renaixença”, el desvetllament de la consciència de poble i el crit
d’alerta d’Antoni Maria Alcover (amb la seva Lletra de convit de 1901 i el seu
Congrés de la Llengua de 1906) anaren preparant els esperits perquè hom
pogués emprendre la desitjada i necessària reforma lingüística, que havia de
cristal·litzar en una codificació normativa singular i en diversos plantejaments
amb vista a la normalització de la llengua.

Pompeu Fabra, artífex de la reforma, comptà tothora amb el suport de
l’Institut d’Estudis Catalans, el qual, desaparegut aquell, ha continuat la seva
obra amb la mateixa visió de la qüestió. Insisteixo que es tracta d’una norma-
tiva sui generis. En efecte, a diferència d’allò que més sovint ha ocorregut amb
les altres llengües (en les quals hom ha partit del parlar més rellevant, convertit
en patró per a l’ortografia, la gramàtica i el diccionari del domini lingüístic
total, amb la inherent supeditació dels parlars menys rellevants –o ja no relle-
vants– a l’únic patró escollit), per a la llengua catalana fou estatuïda una nor-
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mativa que hem anomenat composicional (o participativa), per raó que s’hi
han incorporat trets lingüístics de les seves tres grans regions (Catalunya, País
Valencià i les Illes Balears), amb el fi que les persones de tot el territori es tro-
bin còmodes i no se sentin estranyes davant formes o mots que no sempre em-
prarien amb espontaneïtat. Aquest tipus de normativa ha estat possible a) per-
què la llengua catalana és remarcablement unitària en la seva estructura (i
manca de varietats dialectals que resultin incompatibles amb la llengua
comuna), i b) perquè, per les raons historicoculturals ja al·ludides, calia res-
pectar unes diferències que, no havent estat reduïdes ni minorades en el llarg
període de l’edat moderna que per a altres llengües fou d’unificació interna, no
han deixat mai d’emprar-se ni de fer-se sentir.

Potser m’he estès massa a justificar el caràcter específic que havia de
tenir –i que per això té– l’estàndard català. Però valia la pena de recordar als
professors de català que, ultra els textos corrents de gramàtica de la llengua,
convé que tinguin a l’abast algunes peces de bibliografia valenciana i balear. I,
d’una manera particular, els recomano de llegir atentament la Proposta per a
un estàndard oral de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans. Tot
el que acabo de dir és –i ho repeteixo– una justificació. Bé que sembli para-
doxal, la normativa composicional ha salvat la unitat de la llengua i amb això
ja en tenim prou per a acceptar-la i fomentar-la. Tanmateix, no deixaré de fer-
hi una certa reserva, perquè, examinada la qüestió amb objectivitat, jutjo poc
avantatjós que, a l’època de la informàtica i del correu electrònic, mantinguem,
per exemple, diferències en la morfologia verbal, en els noms dels nombres i
en d’altres casos, segons les regions. Ara bé, les coses són com són, no podem
desfer la història que ens ha plasmat la personalitat amb què ens presentem i
se’ns coneix pertot, i sempre val més tirar endavant amb certs inconvenients
(al capdavall no diriments) que no pas aturar-nos (cosa que significaria deixar
d’existir).

Per tant, la responsabilitat dels lectors de català, que d’entrada podria
equiparar-se a la dels lectors de qualsevol altra llengua, s’amplia significa-
tivament en un aspecte important. A totes les funcions que ja els pertoquen
com a tals (cursos de llengua en els nivells establerts, història de la literatura,
comentari de textos, presentació d’activitats culturals, etc. – avui ells ho saben
més bé que jo mateix), han de sumar-n’hi una de nova, i per cert ben delicada:
donar raó de la llengua catalana, ensems unitària i matisada, a base d’adoptar
sempre una posició que equidisti, tant de la gramàtica i del vocabulari pre-
dominantment centrats en la modalitat central o barcelonina, com dels parti-
cularismes valencians i baleàrics no menys excloents. Qualifico aquesta funció
de delicada, però m’apresso a afegir que no és difícil d’exercir-la, per tal com
la bibliografia gramatical i lexicogràfica avui existent al mercat és oberta i fa
que ambdues direccions es trobin i s’avinguin sense problemes. I, en darrer
terme, si els sorgien dificultats, jo sempre els aconsellaria d’inclinar la balança
a favor de la unitat lingüística, abans que donar ales a certs trets que la podrien
rompre.
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Des d’un altre angle també s’incrementa la responsabilitat dels lectors
de català, respecte a la dels d’altres llengües. Penso en el suport que la majoria
de lectorats reben de les institucions de l’estat que té com a oficial la llengua
que els seus professors ensenyen a l’estranger. No oblidem que el nostre veí
del nord té un ministeri dit de la Francofonia, ni que el nostre veí de ponent ara
disposa d’un potent Instituto Cervantes. Ni que en ocasions l’atenció dedicada
a l’ensenyament d’una llengua forastera és atesa per partida doble, com passa
amb l’anglès, del qual tenen cura, entre nosaltres, el British Council i l’Institut
Nord-Americà de Cultura. De duplicitats com aquesta sovint han sorgit litigis
delicats, com els que jo recordo amb l’alemany a la Universitat de Barcelona,
el dia que Àustria començà de presentar candidats a lectors i ofertes culturals
estimables, els quals, malgrat la duplicació que representaven respecte a tot
allò que Alemanya ja fornia tradicionalment, bé calia no menystenir, amb vista
a noves aportacions. I parlo d’abans de la creació del Goethe-Institut.

Mentrestant, els lectors de català a l’estranger feien el que podien, i
nosaltres, mancats de recursos indispensables, ens enginyàvem, entre d’altres,
el sistema dels dobles lectorats (de català i de castellà) a càrrec d’una sola per-
sona, però havíem de deixar, si més no provisionalment, sense ensenyament de
català universitats que es delien per tenir-ne. A aquesta injusta situació
d’inferioritat em referia quan deia que la responsabilitat dels lectors de català
s’incrementava en el sentit que ells no disposaven de mitjans culturals que
calia suplir sovint amb iniciatives i esforços personals. És obvi que la fràgil
situació que descric per a la llengua catalana a l’exterior es troba íntimament
relacionada amb els nostres mals a l’interior. Així com els problemes de sub-
sistència i de qualitat de la llengua catalana a casa nostra avui són atribuïts en
bona part a la manca d’institucions de poder i –diguem-ho amb el mot clau– de
sobirania, aquesta carència també s’ha fet notar sistemàticament a l’hora
d’organitzar la presència i la docència del català fora dels seus confins. És cert
que la creació de l’Institut Ramon Llull ha encès un llum d’esperança i que ja
comencem de trobar-hi o d’entreveure-hi camins de solució. Són, de moment,
camins rostos i pedregosos, i ho seran durant temps. Però són transitables i ja
hi caminen els nostres lectors de català, que fins fa poc havien de pujar pel dret
muntanya amunt.

En el terreny dels fets concrets que tenen a veure amb la tasca dels
lectors, voldria consagrar uns moments a valorar el paper que ha representat,
en la nostra història cultural dels dos darrers segles, la preocupació per la
pedagogia com a eina, que ha estat aplicada, a) d’entrada, a forjar l’esponerosa
realitat cultural que llevà fruits admirables amb la Mancomunitat de Catalunya
i que atenyé el seu període àlgid en els anys trenta del segle XX, sota la cura
de la Generalitat en bona hora recobrada; b) en segon lloc, a refer aquesta rea-
litat després que ens hagués estat brutalment destruïda l’any 1939 i durant una
quarantena d’anys de dictadura inclement, i, c) avui encara, a consolidar-la
intrínsecament i a defensar-la dels entrebancs, vells i nous, que ens priven de
tenir-la com desitjaríem que fos. Quantes vegades no haurem tingut als llavis,
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els nostres predecessors i nosaltres mateixos, expressions com “l’escola nova”,
“la renovació pedagògica” i d’altres de semblants! Malgrat que sigui anterior
al marc cronològic que ara evoco, no em sé estar de recordar la figura emble-
màtica de Baldiri Reixac, de la naixença del qual enguany celebrem el tercer
centenari. Reixac (1703–1781) és coetani dels autors de les primeres gramàti-
ques catalanes, que fan acte de presència en la nostra cultura a mitjan segle
XVIII (Josep Ullastre, Petit i Aguilar, Josep Llop). Però de Baldiri Reixac
sempre hem destacat el vessant del pedagog. Les seves Instruccions per a la
ensenyansa de minyons (1749) són un veritable programa per a l’escola, basat
en el doble principi de l’ensenyament de la llengua dels infants (desfent-se,
doncs, dels qui hi involucraven el llatí) i en la llengua dels infants (per raons
d’eficàcia didàctica i d’integritat psicològica). El seu famós tractat fou publicat
el 1749 i molt modernament (el 1975) n’aparegué un segon volum (editat el
1981). No ens ha de sorprendre, doncs, que Baldiri Reixac sempre hagi estat
considerat un veritable estendart en la llarga i penosa (però no estèril) lluita per
aconseguir una escola catalana. Seria fora de lloc de voler donar, ara i ací, un
resum d’aquesta lluita, per breu que fos. Em limito a esmentar-ne algunes fites
i alguns noms, perquè sonin als lectors de català que no els coneixen i no se
sentin forasters en una eventual conversa sobre pedagogia catalana.

La pedagogia ha estat un dels puntals bàsics en la formació de la per-
sonalitat de la Catalunya moderna. Recordem, d’antuvi, el seu paper com a
factor alternatiu de superació de l’ensenyament uniformat, empobrit, anquilo-
sat i rutinari que caracteritzava l’Espanya de finals del segle XIX. Empesos per
les ganes d’afermar la consciència de poble que anava arrelant pertot i de fer-hi
correspondre unes maneres pròpies de viure i de pensar, els pedagogs de
l’època, en un clima que devia molt a la renaixença, a la revolució industrial, a
diversos educadors forans, a les escomeses polítiques i a la reivindicació de la
llengua, feren els primers passos vers una renovació escolar. Les dues figures
rellevants del moment foren Francesc Flos i Calcat (1856–1929), fundador del
Col·legi de Sant Jordi (1898) que, en el decurs d’una vida dura i accidentada,
subsistí fins l’any 1939, i Joan Bardina (1877-1950), esperit obert a totes les
novetats i creador d’una Escola de Mestres, que obeïa a un pla d’educació
integral. La mostra més palesa del suport que la societat catalana prestà a
aquests abnegats mestres promotors fou la popular Associació Protectora de
l’Ensenyança Catalana (que, constituïda el 1889, seguí i fomentà tota mena
d’empreses educatives, fins a la desfeta de 1939).

El tombant de segle fou inquiet i complex. S’hi feren públiques, ple-
nament i desordenada, una colla de tendències (polítiques, culturals, socials)
que, més o menys latents, covaven des de feia temps en un país que, sense
adonar-se’n, cercava la manera de conduir-les i de posar-les al servei de la
comunitat. Pensem, per exemple, en la Solidaritat Catalana (1906–1908), o en
el Congrés de la Llengua Catalana (1906). En el mateix rang cal situar el mo-
viment de l’Escola Nova, que recollia els neguits inherents a una fina i aguda
sensibilitat davant les qüestions pedagògiques. Per dir-ho amb una frase



14 Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 46 (Oktober 2005)

encertada que féu fortuna, el noucentisme descabdellà el seu projecte de cons-
truir un país per mitjà de l’educació. Entre diverses mostres de l’obra ingent de
la Mancomunitat de Catalunya, recordem-ne el Consell de Pedagogia (que, en
rigor, ja existia des d’uns anys abans, al si de la Diputació i hi fou incorporat) i
els Quaderns d’estudi (a partir de 1915). Hi col·laborà eficaçment Alexandre
Galí (1886–1969). També els grups escolars municipals, menció que m’obliga
a recordar un dels seus fautors, Manuel Ainaud (1885–1932) i el nom de tres
dels seus executors: a) Rosa Sensat (1873–1961), lligada a dos centres tan
diferents com simbòlics, que foren l’Escola del Bosc (a Montjuïc) i el grup
escolar Milà i Fontanals (al districte cinquè de Barcelona); b) Artur Martorell
(1894–1967), de la Comissió de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona, res-
ponsable de nombroses activitats paraescolars i acèrrim defensor de les escoles
municipals, i c) Pere Vergés (1896–1970), que tothom identifica amb l’Escola
del Mar. I les Escoles d’Estiu, i els Banys de Mar i les Colònies de Vacances. I
tantes d’altres iniciatives i realitzacions. Les feines i les institucions de què
parlo mogueren un gran nombre de persones que es posaren al servei de l’ideal
compartit i que ací no puc esmentar per llurs noms.

L’autonomia de Catalunya (1932–1939) permeté que la Generalitat
recollís el magne esplet de realitzacions i de resultats que havien florit en el
decurs del primer terç del segle XX, els reemprengués amb vigoria, els con-
ferís l’empremta de la cobejada oficialitat i els completés amb noves comeses
que eixamplessin el ventall. Fou creada l’Escola Normal de la Generalitat
(1932), que aviat establí relació fructífera amb el també nou Seminari de Peda-
gogia de la Universitat Autònoma de 1932 (el qual sense trigar esdevindria una
secció de la que per això s’anomenà Facultat de Filosofia i Lletres i Pedago-
gia). En el segon ensenyament, només recordaré la creació de l’Institut-Escola
del Parc (1932), confiat a Josep Estalella (1879–1938), que hi dirigí una expe-
riència única, que suscitava esperances que restarien truncades, després de la
data fatídica de 1939. De la Universitat Autònoma (o del Patronat) (1932–
1939) no en diré res, perquè és un tema més conegut entre els universitaris de
casa nostra i ha donat peu a una bibliografia abundosa.
   Després d’enumerar i comentar succintament alguns fets que, a parer
meu, es troben relacionats amb la feina professional dels lectors de català,
arribo a concloure’n que aquests –i força més que els lectors d’altres llengües–
no poden limitar-se a fer els cursos que els pertoquin en el pla d’estudis de la
universitat que els n’ha fet l’encàrrec, sinó que hi han d’assumir una tasca
complementària, tan apassionant com absorbent: sabedors que la llengua cata-
lana vehicula tota una cultura (que manca de suports que no són escatimats a
d’altres cultures més sortoses), ells han de passar als estudiants totes les infor-
macions d’actualitat que arrepleguin sobre aquesta cultura: publicació de lli-
bres i revistes, premis literaris i artístics, representacions teatrals i cinemato-
gràfiques, concerts i recitals, congressos i conferències, i tot un llarg etcètera
que tothom sabrà arrodonir. Els lectors han d’estar sempre atents a abundosos
materials que la Generalitat de Catalunya forneix a qui ho sol·licita, tasca que a
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hores d’ara ja ha estat transferida a l’Institut Ramon Llull. I serà molt ben rebut
que, en totes les activitats que insinuo, els lectors no es redueixin a fer de
transmissors meticulosos del missatge, sinó que l’avaluïn amb comentaris ade-
quats, i fins i tot que s’hi comprometin avançant-se a justificar llurs posicions
personals, naturalment sempre obertes al diàleg amb les dels contraopinants.
Per dir-ho amb una frase gràfica i prou expressiva, el lector de català s’ha de
sentir i ha d’actuar com si fos un agregat cultural d’una inexistent ambaixada
de les terres de llengua catalana. Com és lògic i natural, els emoluments amb
què veurà remunerada la seva altruista dedicació seran a) la joia d’haver con-
tribuït a apuntalar la vida i les possibilitats d’una llengua i d’una cultura que
tant ho necessiten, i b) la seguretat d’haver marcat un solc indeleble en un grup
de persones que, en complicitat amb ell, sempre seran sensibles a l’aventura
d’aquesta llengua que els ha suscitat una adhesió ferma i una pregona simpatia.

La satisfacció profunda del deure així ben acomplert ajudarà els lec-
tors a saber reaccionar davant les dificultats i els contratemps que els planteja
l’exercici quotidià de la professió. No ignoro que les condicions en què es des-
envolupa la tasca dels lectors (contracte temporal, inestabilitat local, adaptació
periòdica a nous medis, entre d’altres) fan que molts d’ells se sentin lluny dels
meus plantejaments d’avui, que els deuen sonar com una quimera fantasiosa.
De totes maneres, espero que, en escoltar o llegir el present text, alguna cosa
podran aprofitar-ne. I tot fa pila, tot se’ns sedimenta i tot ressurt en una avi-
nentesa insospitada. Justament ja em proposava també de recollir ací un
aspecte que incideix en les incerteses inherents a llur professió. Penso en un
factor tan determinant de la vida del lector com la llengua d’origen dels qui
seran els seus alumnes en cada tongada d’un nou lectorat. Per a un lector de
català, és molt diferent d’exercir la seva funció a francesos o italians, a ale-
manys o anglesos, a japonesos o parlants d’altres llengües tan separades de la
nostra estructura lingüística, del nostre vocabulari, de la nostra visió del món i
de la nostra mentalitat. L’adjudicació d’un lectorat amb una d’aquestes carac-
terístiques personals dels destinataris pressuposa una preparació concreta de
tipus professional. Si d’entrada no la coneix, al nou lector no se li exigirà que
estudiï la llengua del país on s’establirà, però sí que li serà altament convenient
que s’hi prepari amb unes quantes informacions fonamentals, baldament no
depassin el contingut dels petits manuals per a turistes. I, sobretot, caldrà que
s’endinsi sobre les maneres d’ésser i de comportar-se socialment i culturalment
els seus alumnes. Aquestes providències li estalviaran maldecaps inútils i
l’ajudaran en les seves obligades relacions amb tots ells.

Examinem ara algunes conjuntures que afecten més específicament
els lectors de català. De vegades aquests ensopeguen amb trifulgues penoses
que cercaríem en va en lectors d’altres llengües. He vacil·lat força, abans de
decidir-me a parlar-ne ací. En principi, jutjo poc honest de treure els drapets al
sol a certs centres universitaris on les coses no es desenvolupen com Déu mana
i, per tant, potser seria més convenient i més prudent de no prosseguir per la
via que enceto. Això no obstant, també és cert que optar pel silenci en casos
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susceptibles de tenir conseqüències greus pot crear situacions enutjoses a qui,
si estigués un xic al corrent de l’afer, podria preparar-s’hi i potser evitaria mals
majors. D’altra banda, fent cas de la saviesa popular (que fa: “el pecat es pot
dir, però no el pecador”), no renuncio a emetre un toc d’alerta, fent cas omís de
les universitats concretes que es converteixen en escenari de les trifulgues
al·ludides. Entre diversos “pecats” a què podria referir-me, n’escullo un de sol.
I en parlaré fent abstracció del “país culpable”, per tal com, dissortadament, es
tracta d’un mal prou estès, que afecta diversos països. Deixant-me ja de cir-
cumloquis, heus ací de què es tracta. Habitualment l’ensenyament del català no
va sol, sinó que es desenvolupa, compartit amb el d’altres llengües (sobretot
romàniques), en un departament (o institut, o seminari, etc.) d’una universitat.
D’ací que els lectors de català es trobin, sota un mateix sostre, i amb els
d’altres llengües, també amb els de castellà. Lectors de català i de castellà tre-
ballen junts, enfoquen qüestions d’interès comú (juntes, reunions, horaris,
comissions, conferències, festes, etc.), àdhuc existeixen (com deia suara) lec-
tors (de parla catalana) que ho són ensems de català i de castellà. Certament,
quasi sempre les relacions entre els lectors són les que s’estilen entre
col·legues universitaris: ara coincideixen adés dissenteixen en qüestions pro-
fessionals concretes, col·laboren en recerques d’equip, teixeixen veritables
amistats, etc. Tanmateix... (No costa d’endevinar on vaig: “quasi sempre”
també vol dir ‘no sempre’). I, en efecte, no sempre les relacions que descric
són tan perfectes com ho dono a entendre i tothom desitja. Així, els obstacles
que, dins l’estat espanyol, impedeixen que el català sigui admès com allò que
és (llengua codificada, amb una història i una literatura dignes i una noble
categoria cultural i social), són extrapolats fora de les fronteres i repercuteixen
en el tracte personal entre col·legues que haurien de romandre al marge de
polèmiques de premsa i de carrer, i, cosa pitjor, també hi afecten el funciona-
ment dels cursos de català, que no haurien de perdre mai l’objectivitat pròpia
de les tasques universitàries. Més greu, encara: no és rar que, allí on la crisi es
produeix, el mal s’encomani als hispanistes del país en qüestió, i fa pena de
constatar que aviat aquests, al capdavall estrangers, es divideixen en partidaris
o detractors de l’ensenyament de català... Perdoneu per haver descendit a un
terreny que no deixa d’ésser anecdòtic, però, si l’he portat ací, és perquè
encara és més tràgic que anecdòtic. Com enyorem la visió realista i imparcial
de William James Entwistle, en el seu memorable llibre The Spanish Lan-
guage, together with Portuguese, Catalan and Basque (Londres 1936)!

Ja que parlo de reaccions a propòsit del tema dels lectorats, no sé per
què ara em ve a la memòria un esdeveniment que, en una ocasió, modificà
substancialment un pla que jo tenia previst per a un any acadèmic tot sencer (i
que no excloc que, salvant les distàncies, no pugui reproduir-se en la trajectò-
ria d’un lector en els inicis incerts d’aquest segle XXI). Traslladem-nos a l’any
1967 i en un moment i unes circumstàncies en què jo acabava de sofrir un
contratemps polític característic de la dictadura franquista. En un explicable
estat de desconcert, m’arribà una invitació de la Universitat americana de Wis-
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consin (a Madison). El seu Departament d’Espanyol era un centre important
d’hispanística (i seu del valuós i inestimable fitxer de castellà antic d’Antonio
Garcia Solalinde), i hom m’oferia d’exercir-hi de Visiting Professor durant
l’any acadèmic 1967–1968, amb dos cursos de lingüística històrica castellana.
Vaig acceptar i aviat vaig començar de preparar-m’hi. Eren cursos especialit-
zats (de “Graduate School”, amb una assistència no superior a uns quinze ins-
crits). Anunciat el programa de l’any en qüestió, alguns estudiants (americans,
és clar) que coneixien publicacions meves s’adreçaren al cap del Departament
amb el prec que s’aprofités el meu sojorn a la ciutat dels cinc llacs, incorpo-
rant-hi un curs de lingüística catalana, que faria jo. Ell s’hi resistia (“el pro-
grama ja era públic”, “feia de mal suprimir un curs anunciat”, etc.), però,
davant la insistència dels sol·licitants, els digué més o menys això (no recordo
bé les xifres, que ací són, doncs, més indicatives que exactes): “Vist el vostre
interès, anunciarem un curs de català, però només el tirarem endavant si s’hi
apunten almenys deu alumnes”. Se n’hi inscriviren vint i hi hagué el curs de
català. És sabut que a les universitats americanes, a diferència dels cursos de
B.A. (tan durs per als qui se n’encarreguen), els de nivell elevat i de pocs
alumnes ofereixen l’ocasió de treballar-hi molt i bé i de forjar-hi excel·lents
relacions professionals i humanes. Aquest curs em fou molt gratificant i, mal-
grat que me’n separin tres decennis i mig, encara em sento lligat amb alguns
dels estudiants que hi participaren i, si he perdut el contacte amb d’altres, ha
estat més aviat per culpa meva. Hi vaig deixar enregistrats una sèrie de textos,
llegits per mi. Ah!, i tampoc no vaig descurar gens el curs paral·lel de castellà.

Aquesta anècdota, que queda tan bé, tingué una seqüela que, si
n’hauria pogut ésser un digne coronament, em deixà perplexitat i una estranya
sensació agredolça. Tant s’entusiasmà un dels estudiants amb el català, que
decidí de traslladar-se amb la seva muller a Barcelona i passar-hi una tempo-
rada. La seva decisió causà un fort impacte en el grup. Jo el vaig ajudar i li
aconseguírem un lloc d’ensenyant a l’Institut d’Estudis Nord-Americans de la
via Augusta i un apartament en el barri (prop del carrer de Muntaner). Ell era
feliç amb els preparatius. Al mes de juny jo vaig tornar a Barcelona, quan ell ja
tenia passatge per a venir-hi a mitjan setembre. Mentrestant, jo els esperava.
Per fi, tot just iniciat el mes d’octubre, vaig rebre’n una carta; el sobre era de
lletra seva, però duia segell dels Estats Units. La carta reflectia un comporta-
ment que, per més que a molts sorprengui i sembli increïble i tot, no deixa
d’explicar-se per les maneres simples de molts americans: ells dos havien vin-
gut, com estava previst, però el trajecte de l’aeroport del Prat al carrer de
Muntaner els havia introduït en una ciutat atapeïda que els devia recordar (i
això m’ho faig jo) el Madrid de La colmena de Camilo José Cela. Irrespirable.
Insuportable. Passats dos dies al barri, i abans d’anar a saludar el director de
l’Institut Americà i d’investigar si a Barcelona hi havia espais verds i places i
museus, desistiren de quedar-s’hi els nou mesos previstos, arreglaren els bit-
llets per a un retorn immediat i desaparegueren. Tal com s’expressaven a la
carta, ni ells mateixos s’explicaven per què ho havien desfet tot ni per què no
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m’havien dit un mot per telèfon. No cal dir que no n’he sabut mai més res.
Perdoneu-me per haver-me propassat en la barrija-barreja de tot el meu relat.
És una petita mostra dels avatars amb què la gent es troba, tot fent via per
aquests mons de Déu.

Per fi, jo havia anunciat –i així figura al títol– que clouria la meva
exposició prenent en consideració això que n’he dit “estímuls”. Pensava en tot
allò que incita els lectors a tirar endavant una feina que, per ella mateixa, ja
‘mou vivament els altres a fer una cosa’, com diu el diccionari s.v. incitar. És
allò que els mou a ensenyar el qui no sap, ocupació que el catecisme del segle
passat (i de més enllà, encara) posava entre les anomenades “obres de miseri-
còrdia”. És allò que avui, de bracet amb la sanitat, jutgem essencial per a la
promoció humana del tercer món. Allò, en definitiva, que justifica l’existència
i els programes de la UNESCO. Rellegeixo les pàgines que he escrit fins ací i
en concloc que totes elles glossen aspectes de la indispensable pedagogia, en la
seva aplicació a l’ensenyament d’una llengua, la catalana, a qui s’interessa per
conèixer-la, amb el fi de completar la seva formació, de guanyar-s’hi la vida, o
per simple curiositat intel·lectual i humana. L’ensenyament sempre és un estí-
mul poderós. Ultra la convicció objectiva de prestar un servei als altres (que en
principi ja es pot aplicar a qualsevol branca de l’ensenyament), fer cursos de
català suggereix una convicció subjectiva afegida: els cursos de català aug-
menten considerablement la responsabilitat d’acomplir la tasca amb eficiència
i amb vocació. Atès que fa massa temps que parlo i que m’adono que tot el que
he dit ja encamina els pacients lectors de català a fer bona feina, renuncio a
parlar d’uns estímuls que ara serien redundants i, per tant, superflus. No aca-
baré, emperò, sense recordar un argument que he fet servir manta vegada en
els inútils diàlegs que tots tenim de tant en tant amb col·legues de llengua cas-
tellana, sobre el paper que té el català en el mosaic de les llengües romàniques
i, més en general, en el de les llengües de cultura. L’argument es basa en la
situació del castellà a Puerto Rico, que es troba molt a mercè d’una altra llen-
gua més poderosa. Jo els dic: si un dia el castellà es perdia a Puerto Rico (cosa
que ningú no desitja), només desapareixeria una petita part de la llengua total,
car sempre quedaria el castellà en una vintena llarga de països, que apleguen
molts milions de castellanoparlants. La llengua no en moriria. Semblantment,
el català també es troba molt a mercè d’una altra llengua més poderosa. Ara
bé, els catalanoparlants ho tenim tot apostat a una sola carta. Per això, i ara ben
diferentment del castellà, el català està sol a casa seva, manca d’un recanvi que
en pogués prendre el relleu i la seva eventual substitució per la llengua domi-
nant significaria la mort de la llengua tota sencera. Per tant, amics lectors de
llengua catalana, tingueu-ho sempre present: no som a Puerto Rico. De tots
depèn la sort de la llengua. I a vosaltres us toca de cobrir el front exterior de la
nostra lluita, pacífica però ferma, per la llengua catalana. Endavant!

Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona / Igualada)
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20. Deutscher Katalanistentag
20è Col·loqui Germano-Català

Català: universal – particular
Katalanisch: universell – partikulär

Universität Tübingen, 23.-25. Februar 2006
Universitat de Tubinga, 23-25 de febrer de 2006

<http://www.uni-tuebingen.de/kabatek/catala/>

Der 20. Deutsche Katalanistentag
findet an einem für die deutsch-
sprachige Katalanistik besonders
geschichtsträchtigen Ort statt: Tü-
bingen war 1970 Austragungsort
der Jocs Florals und ist seitdem
eine bleibende Referenz für die Af-
firmation der katalanischen Litera-
tur während der Francodiktatur.
Von Tübingen nimmt das Aufblü-
hen der deutschsprachigen Katala-
nistik ab den siebziger Jahren sei-
nen Ausgang. Bis heute ist die
Universität Tübingen ein Zentrum
der Beschäftigung mit dem Katala-
nischen.
     Das Motto des Tübinger Kata-
lanistentags spielt auf das Span-
nungsverhältnis an, in dem sich die
katalanische Sprachgemeinschaft
zwischen Globalisierung und lo-
kaler Identitätskonstruktion zu si-
tuieren versucht. Die Tagung ist
dabei in eine literaturwissenschaft-
liche und eine sprachwissenschaft-
liche Sektion eingeteilt.
     Vorgeschaltet wird dem Katala-
nistentag ein Symposium zur ro-
manischen Etymologieforschung
anlässlich des 100. Geburtstags von
Joan Coromines, das für den 23.2.
geplant ist.

El 20è Col·loqui Germano-Català
tindrà lloc en una ciutat carregada
de significació història per a la ca-
talanística de parla alemanya.
L’any 1970 es van celebrar aquí els
Jocs Florals i, durant la dictadura
de Franco, Tubinga va esdevenir
una referència permanent de l’afir-
mació de la literatura catalana. A
partir dels anys setanta la catala-
nística alemanya pren nova em-
branzida des de Tubinga i també
avui en dia la Universitat de Tu-
binga és un centre important d’acti-
vitats relacionades amb el català.
     El tema del 20è Col·loqui gira a
l’entorn de la tensa relació en què
intenta situar-se la comunitat de
parla catalana: entre globalització i
construcció de la identitat local. El
col·loqui es divideix en dues sec-
cions, una de literatura i altra de
lingüística.
     Precedirà el col·loqui un sim-
posi sobre noves recerques en eti-
mologia romànica en homenatge al
centenari del naixement de Joan
Coromines, que tindrà lloc el 23 de
febrer.
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Kongressadresse:
20. Deutscher Katalanistentag,
Universität Tübingen,
Neuphilologische Fakultät,
Romanisches Seminar, Prof. Dr.
Johannes Kabatek, Wilhelmstr. 50,
D-72074 Tübingen,
Tel. 0 70 71 / 2 97 23 95
Fax 0 70 71 / 29 58 59
<kabatek@uni-tuebingen.de>

Adreça del congrés:
20è Col·loqui Germano-Català
Universität Tübingen
Romanisches Seminar
Prof. Dr. Johannes Kabatek
Wilhelmstrasse 50
D-72074 Tübingen, Alemanya
Tel. 00 49 / 70 71 / 2 97 23 95
Fax 00 49 / 70 71 / 29 58 59
c/e <kabatek@uni-tuebingen.de>

Sektion / Seccions

Literaturwissenschaftliche Sektion: Literatur und Übersetzung zwischen
Universalismus und Partikularismus

Secció de literatura: Literatura i traducció entre
universalisme i particularisme

Sektionsleitung / Coordinació: Jordi Jané i Lligé (Barcelona)

Die Arbeit der literaturwissen-
schaftlichen Sektion wird sich auf
die Rolle der Übersetzung bei der
Entwicklung der Literatur konzen-
trieren. Das Thema wird einerseits
aus allgemein-theoretischer Sicht,
andererseits bezüglich der Anwen-
dung auf konkrete Einzelfragen be-
handelt werden. Die Vorträge der
Sektion sollen auf der Basis ver-
schiedener Beispiele Antworten auf
folgende Fragen geben:
– einerseits die Frage, wie die
Weltliteratur im Laufe der Ge-
schichte die Entwicklung der kata-
lanischen Literatur beeinflusst hat,
welche ‚universellen’ Autoren,
Schulen, historischen Bewegungen
in Katalonien über den Weg der
Übersetzung eingeführt worden
sind und wann, zu welchem Ziel
und durch wen dies geschehen ist

En la secció de literatura ens cen-
trarem en l’anàlisi del paper de la
traducció en l’evolució de la lite-
ratura. Abordarem aquest tema des
d’una perspectiva teòrica i general
d’una banda, i des d’una perspec-
tiva més concreta de l’altra. Les
diferents ponències de la nostra
secció han de donar resposta amb
exemples concrets a les següents
qüestions:
– de quina manera ha influït ‘la
literatura universal’ al llarg de la
història l’evolució de la literatura
catalana? Quins autors, escoles,
moviments històrics universals van
ser introduïts a Catalunya, quan,
per què i qui en va ser el responsa-
ble? Com va ser la recepció cata-
lana? Quin paper juga en general la
traducció en la literatura catalana?
– quina ha estat la contribució de la
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und wie die weltliterarischen Strö-
mungen in Katalonien aufgenom-
men wurden;
– andererseits die umgekehrte
Frage, welches der Beitrag der ka-
talanischen Literatur zur Weltlite-
ratur gewesen ist und welche kata-
lanischen Autoren den Weg zur
internationalen Anerkennung ge-
funden haben.
     Damit verbindet sich auch das
allgemeine Problem der Universa-
lität der Literatur und im Zusam-
menhang damit von deren partiku-
lären Besonderheiten, wobei auch
zu fragen ist, was geschieht, wenn
die partikulären Aspekte einer Ein-
zelliteratur auf solche einer anderen
treffen.

Bitte senden Sie bis spätestens
31.10.2005 ein Resümee von nicht
mehr als einer Seite Länge mit
Namenangabe, institutioneller Zu-
ordnung und Adresse (wenn mög-
lich als ASCII-, MS WORD-,
HTML- oder PDF-Datei) an
<jordi.jane@uni-tuebingen.de>.

literatura catalana a la ‘literatura
universal’? Quins són els seus au-
tors més universals?
     En general: Què és universal i
què és particular en literatura? Què
passa quan es tradueix d’una lite-
ratura particular a una altra literatu-
ra particular?

Els resums (màxim d’un full) po-
den enviar-se fins al 31.10.2005
amb nom, càrrec i adreça (si pot ser
en format ASCII, MS WORD,
HTML o PDF) a <jordi.jane@uni-
tuebingen.de>.

Secció de lingüística: convergència dialectal i estandardització
Sprachwissenschaftliche Sektion:

Dialektkonvergenz und Standardisierung

Coordinació / Sektionsleitung:
Johannes Kabatek (Tübingen), Claus D. Pusch (Freiburg im Breisgau)

La secció es concentrarà en la
qüestió com, en el cas de les llen-
gües regionals i minoritàries, re-
percuteixen les mesures d’estandar-
dització de la llengua (tant en rela-
ció a l’estatus com al corpus) i la
seva implantació, sigui a través de

Die Sektion widmet sich der Frage,
wie standardisierende sprachplane-
rische Maßnahmen (sowohl bezüg-
lich des Status als auch bezüglich
des Korpus) und deren Implemen-
tierung durch Schule, Medien und
andere Institutionen sich im Falle
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l’escola, els mitjans de comunica-
ció i altres institucions, en les vari-
etats diatòpiques (i també diastràti-
ques i diafàsiques). Un aspecte
cabdal serà veure fins a quin punt
la presència d’una llengua de con-
tacte supraregional, totalment es-
tandarditzada de temps i en relació
de diglòssia respecte a la llengua
regional repercuteix en aquest pro-
cés. Es discutirà quines són les co-
incidències i les diferències quant a
la convergència i / o divergència
dialectals i de la dinàmica diasis-
temàtica en les llengües regionals
en comparació amb les llengües
d’Estat o mundials i com els pro-
cessos de construcció d’identitats i
actituds es relacionen amb les res-
pectives comunitats de parlants.
     El punt central és el català, però
també s’hi donarà cabuda a ponèn-
cies que tractin d’altres llengües
regionals a Europa o d’altres llocs,
sobretot si adopten una perspectiva
contrastiva en relació amb el català.
Les ponències poden ser en català,
en altres llengües romàniques, en
alemany o en anglès.

Els resums (màxim d’un full) po-
den enviar-se fins al 31.10.2005
amb nom, càrrec i adreça (si pot ser
en format ASCII, MS WORD,
HTML o PDF-Datei) a <kabatek@
uni-tuebingen.de>.

von Regional- und Minderheiten-
sprachen auf die diatopischen (und
auch auf diastratische und diapha-
sische) Varietäten auswirken. Ein
zentraler Aspekt wird dabei sein,
inwiefern sich die Präsenz einer
überregionalen Kontaktsprache, die
auf eine längere Standardisie-
rungstradition zurückblickt und die
in einem diglossischen Verhältnis
zur Regionalsprache steht, auf die-
sen Prozess auswirkt. Es soll dis-
kutiert werden, welches die Ge-
meinsamkeiten und Unterschiede
von Dialektkonvergenz (und / oder
-divergenz) und diasystematischer
Dynamik bei Regionalsprachen im
Vergleich zu überregionalen Spra-
chen oder Weltsprachen sind und
wie diese Prozesse mit den Identi-
tätskonstruktionen und Attitüden
der entsprechenden Sprachgemein-
schaften zusammenhängen.
     Das Hauptaugenmerk liegt auf
dem Katalanischen, doch sind auch
Beiträge über andere Regionalspra-
chen in Europa und anderswo will-
kommen, insbesondere bezüglich
einer vergleichenden Perspektive
zum Katalanischen. Die Beiträge
können auf Deutsch, Katalanisch
oder anderen romanischen Spra-
chen oder Englisch vorgetragen
werden.

Bitte senden Sie bis spätestens
31.10.2005 ein Resümee von nicht
mehr als einer Seite Länge mit
Namenangabe, institutioneller Zu-
ordnung und Adresse (wenn mög-
lich als ASCII-, MS WORD-,
HTML- oder PDF-Datei) an
<kabatek@uni-tuebingen.de>.
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Programmablauf (Änderungen vorbehalten) / Programa provisional

Donnerstag, 23. Februar

10-13 Uhr Symposium: Joan Coromines und die romanische
Etymologie

15-17 Uhr Runder Tisch: Die romanische Etymologie heute
16-18 Uhr Einschreibung in der Neuphilologischen Fakultät,

Wilhelmstr. 50 / Raum 027
18 Uhr Eröffnungsvortrag Prof. Dr. Germà Colón Domènech:

Català: universal – particular (Raum 037)
19.30 Uhr Empfang (Raum 027)
21 Uhr Lesung / Theater: Sergi Belbel

Freitag, 24. Februar 2006

9.15-10.15 Uhr Eröffnungsvorträge der beiden Sektionen
10.15-11 Uhr Sektionsarbeit
11-11.15 Uhr Kaffeepause
11.15-13 Uhr Sektionsarbeit
13-14.30 Uhr Mittagspause
14.30-17 Uhr Sektionsarbeit
17-18 Uhr Runder Tisch: Weltliteratur – Katalanische Literatur
18.15-19.45 Uhr Mitgliederversammlung des DKV (Raum 036)
20.15 Uhr Konzert

Samstag, 25. Februar 2006

10-13 Uhr Sektionsarbeit
13-14.30 Uhr Mittagspause
14.30-15.30 Uhr Stadtführung
15.30-18-30 Uhr Sektionsarbeit
18.30-19 Uhr Resümee / Kongressabschluss
20 Uhr Schlussbankett

Sonntag, 26. Februar 2006
Abreisetag / Exkursionsprogramm

Dijous, 23 de febrer de 2006

10-13 h Simposi: Joan Coromines i l’etimologia romànica
15-17 h Taula rodona: L’etimologia romànica avui
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16-18 h Inscripció: Facultat de Filologia, Wilhelmstrasse 50,
sala 027

18 h Conferència inaugural: Prof. Dr. Germà Colón
Domènech: Català: universal – particular (sala 037)

19.30 h Recepció (sala 027)
21 h Recital / teatre: Sergi Belbel

Divendres, 24 de febrer de 2006

9.15-10.15 h Ponències inaugurals de les dues seccions
10.15-11 h Treballs de les seccions
11-11.15 h Cafè
11.15-13 h Treballs de les seccions
13-14.30 h Dinar
14.30-17 h Treballs de les seccions
17-18 h Taula rodona: Literatura mundial – Literatura catalana
18.15-19.45 h Assemblea dels socis del DKV (sala 036)
20.15 Concert

Dissabte, 25 de febrer de 2006

10-13 h Treballs de les seccions
13-14.30 h Dinar
14.30-15.30 h Visita de la ciutat
15.30-18.30 h Treballs de les seccions
18.30-19 h Resums / Cloenda
20 h Sopar de comiat

Diumenge, 26.2.2006
Sortida / Excursió

Anreise / Com arribar-hi

Tübingen liegt ca. 40 km südlich
von Stuttgart und ist mit verschie-
denen Verkehrsmitteln gut zu er-
reichen. Mit dem Zug besteht eine
mindestens stündliche Anbindung
an das ICE-Netz über Stuttgart
nach Tübingen Hbf. (je nach Ver-
bindung ca. 45-60 Min.; genaue
Fahrpläne siehe <www.bahn.de>).

Tubinga és a uns 40 km al sud de
Stuttgart i s’hi arriba fàcilment amb
diferents mitjans de transport. Amb
tren hi ha com a mínim cada hora
connexió des de Stuttgart (el tra-
jecte és d’uns 45 o 60 minuts se-
gons la connexió, per més detalls
vg. <www.bahn.de>). Amb cotxe
s’accedeix a Tubinga des de Stutt-
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Mit dem Auto ist Tübingen ab
Stuttgart über die B27 zu erreichen.
Der südlich von Stuttgart gelegene
Flughafen Stuttgart / Echterdingen
ist ca. 30 km von Tübingen ent-
fernt. Es gibt mehrere tägliche
Flugverbindungen zu den katalani-
schen Ländern (siehe u.a.
<www.lufthansa.de>, <www.
spanair.es>, <www.germanwings.
de>, <www.hlx.com>, <www.
airberlin.com>). Vom Flughafen
Echterdingen nach Tübingen fahren
stündlich Busse (Airport-Sprinter
Linie 828, Fahrtdauer ca. 50 Min.,
Preis ca. 4 €). Eine Taxifahrt (ca.
20 Min.) kostet ca. 50 €.

gart per la carretera B27.  L’aero-
port és al sud d’Stuttgart i aproxi-
madament a uns 30 km de Tubinga.
Hi ha diferents companyies que hi
volen des dels països catalans (ve-
geu: <www.lufthansa. de>, <www.
spanair.es>, <www. germanwings.
de>, <www.hlx.com>, <www.
airberlin.com>). Des de l’aeroport,
hi ha un autobús cada hora cap a
Tubinga (Airport-Sprinter Linie
828, durada aprox. 50 minuts, preu
aprox. 4 euros). També és possible
fer el trajecte amb taxi (durada 20
minuts aprox., costa uns 50 euros).

Unterkunft / Allotjament

Hotelreservierungen können über
den Verkehrsverein der Stadt Tü-
bingen <www.tuebingen-info.de/
hotels/hotel.htm> oder private
Reservierungsdienste (z.B. <www.
hrs.de>) vorgenommen werden.
Ein Stadtplan ist unter <www.
tuebingen.de> aufzurufen. Eine
begrenzte Anzahl von Zimmern im
universitätseigenen Gästehaus kann
über das Kongressbüro reserviert
werden.

Les reserves d’hotel es poden fer
mitjançant l’oficina de turisme de
Tubinga <http://www.tuebingen-
info.de/hotels/hotel.htm> o a través
d’agències privades com ara
<www.hrs.com>. El plànol de la
ciutat el trobareu a <www.
tuebingen.de>. L’oficina del col·lo-
qui pot reservar un nombre limitat
d’habitacions a la casa d’hostes de
què disposa la universitat.

Anmeldung / Inscripció

Anmeldungen zur Teilnahme an
den Sektionen bitte bis spätestens
31.10.2005 direkt an die Sektions-
leiter; Anmeldung zur Kongress-
teilnahme bis spätestens 31.12.
2005. Verwenden Sie bitte den
Anmeldevordruck auf S. 26.

Per participar a les seccions cal en-
viar la butlleta (pàg. 27) abans del
31. 10. 2005 directament al cap de
secció. Per participar al congrés el
termini és el 31.12.2005.
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20. Deutscher Katalanistentag
20è Col·loqui Germano-Català

Tübingen, 23.-25. 2. 2006

Hiermit melde ich mich verbindlich zur Teilnahme am 20. Deutschen Kata-
lanistentag an der Universität Tübingen an:

Name, Vorname: ...............................................................................................

E-Mail: ..............................................................................................................

Adresse: ............................................................................................................

Tel. ...................................................................................................................

Ankunftstag / Abreisetag: .................................................................................

 Teilnahme an der Exkursion am Sonntag (Preis 15 €): 1 Person mit / ohne
Begleitung

Tagungsgebühr: 60 €; Studierende und Arbeitslose 40 €; darin inbegriffen:
Abschlussbankett, Eröffnungsbüffet, Kongressmappe, Kaffee etc.

Bitte überweisen Sie den entsprechenden Betrag auf das Kongresskonto:
Konto 2731717, Kreissparkasse Tübingen, BLZ 64150020, Stichwort:
Katalanistentag (für Überweisungen aus dem Ausland: IBAN: DE94 6415
0020 0002 7317 17, BIC: SOLADES1TUB)

Bitte senden Sie das Anmeldeformular an:

Universität Tübingen
Romanisches Seminar

Prof. Dr. Johannes Kabatek
Wilhelmstr. 50

D-72074 Tübingen
kabatek@uni-tuebingen.de
Fax +49 / 70 71 / 29 58 59
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20è Col·loqui Germano-Català
20. Deutscher Katalanistentag

Tubinga, 23-25 de febrer de 2006

Participaré al 20è Col·loqui Germano-Català que se celebrarà a la Universitat
de Tubinga del 23 al 25 de febrer de 2006.

Cognoms i nom: ...............................................................................................

correu electrònic: ...............................................................................................

adreça: ..............................................................................................................

tel. .....................................................................................................................

Arribada / Sortida: ............................................................................................

 Participació a l’excursió del diumenge (preu 15 €): 1 persona amb / sense
acompanyant(s)

Preu d’inscripció: 60 €; estudiants i aturats 40 € (s’hi inclou: sopar de comiat,
aperitiu d’obertura, dossier del congrés, cafè…)

Transferència bancària al compte:
IBAN  DE94 6415 0020 0002 7317 17, BIC: SOLADES1TUB, a l’institut
bancari “Kreissparkasse Tübingen”, indicació: “Katalanistentag”.

Sisplau envieu aquest full a:

Universität Tübingen
Romanisches Seminar

Prof. Dr. Johannes Kabatek
Wilhelmstrasse 50
D-72074 Tübingen

kabatek@uni-tuebingen.de
Fax +49 / 70 71 / 29 58 59
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2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans
Universitat de Montpeller
19 al 21 de gener de 2006

Entitats organitzadores: Association Française des
Catalanistes, Deutscher Katalanistenverband, Université
de Montpellier; amb la col·laboració de l’Institut Ramon Llull (Barcelona)

Direcció postal per a informacions i inscripcions :
M. Christian Camps
Centre Universitaire Du Guesclin
3, allée du Doyen Nerson
B.P. 310
F-34506 Béziers Cedex

L’Association Française des Catalanistes i el Deutscher Katalanistenverband
es complauen en organitzar el 2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans que
tindrà lloc al Centre Universitaire Du Guesclin a Béziers del 19 al 21 de gener
del 2006. El col·loqui oferirà dues seccions organitzades per diversos especia-
listes europeus:

• La recepció de la literatura medieval catalana a Europa
Organització: Eliseu Trenc (AFC) i Alexander Fidora (DKV)

• La intertextualitat a la literatura catalana de la postguerra fins avui
Organització: Christian Camps (AFC) i Montserrat Roser i Puig (ACS)

Cada secció tindrà un màxim de 24 comunicacions d’una duració de 20 mn. A
més s’organitzaran dues taules rodones, una amb la participació dels editors i
traductors de literatura medieval catalana el dijous 19 al vespre com a obertura
del col·loqui i una altra amb la participació de joves escriptors catalans el dis-
sabte 21 com a cloenda del col·loqui.  També s’organitzarà un sopar de cloen-
da el 21, en un lloc i a un preu que es comunicaran a la segona circular.

Els drets d’inscripció seran de 30 €.  Per als aturats, jubilats, acompa-
nyants, estudiants, lectors els drets seran de 15€.  Donaran dret als dos dinars
del divendres 20 i del dissabte 21 i als cafès i refrigeris de les pauses.  Es faran
efectius a partir del setembre del 2005.

Es preveu la publicació de les actes del col·loqui a finals de l’any
2006, però només s’inclouran les comunicacions llegides durant el col·loqui
pels propis autors.

S’enviarà a tots els participants inscrits al setembre del 2005 una cir-
cular amb més detalls pràctics sobre el col·loqui, les possibilitats d’allotjament,
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la forma de pagament dels drets d’inscripció, i a primers de desembre s’enviarà
el programa definitiu.

Calls for papers

Aquest 2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans vol ésser la continuació del
primer, per això guarda un cert parentiu amb aquest.

Secció: La recepció de la literatura catalana medieval a Europa

Organitzadors de la secció: Eliseu Trenc (Université de Reims / AFC) i
Alexander Fidora (J.W. Goethe Universität, Frankfurt am Main / DKV)

Durant la preparació del primer col·loqui, vam tenir propostes de comunicació
respecte a la recepció de la literatura medieval catalana a Europa.  Per aquesta
raó, els organitzadors del 2n Col·loqui hem pensat que la recepció de la litera-
tura catalana a Europa d’ençà l’Edat Mitjana fins avui, completaria cronològi-
cament la temàtica del primer que portava sobre els segles XIX i XX, i que
així amb els dos col·loquis es tindria un panorama bastant complert de la
recepció del conjunt de la literatura catalana a Europa.

Aquesta problemàtica inclou la recepció crítica mitjançant articles de
premsa, ressenyes, obres més generals de síntesi o de divulgació, treballs uni-
versitaris, tesis doctorals, etc. I, evidentment, les edicions i traduccions i llur
impacte real sobre la literatura europea.

Invitem doncs als membres del Deutscher Katalanistenverband, de
l’Anglo-Catalan Society, de l’Association Française des Catalanistes, de
l’Associazione Italiana di Studi Catalani, de la North American Catalan So-
ciety, i de l’AILLC en general, a enviar propostes de comunicacions abans del
15 de setembre 2005 a Eliseu Trenc, 10 rue des Jardiniers, F-75012 Paris
(adreça electrònica: <eliseotrenc@noos.fr>).

Secció: La intertextualitat a la literatura catalana de la democràcia

Organitzadors de la secció: Christian Camps (Université de Montpellier /
AFC), Montserrat Roser (University of Kent / ACS)

A partir de la  postguerra, s’observa a la literatura catalana un desig
d’incorporar al text nous llenguatges vinguts dels mass-media, de les arts plàs-
tiques, del cinema, del còmic, de la música, etc.  No existeix una literatura que
no sigui, en certa manera, intertextual, però no es tracta en aquesta secció
d’estudiar una vegada més la influència de tal o tal autor sobre un altre. Es
pretén més aviat que s’estudiï com una gran part de la literatura actual, es rea-
litza mitjançant tota una sèrie de “collages” o de manlleus literals o paròdics
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que es tradueixen en uns codis i arquetips literaris nous i que permeten jugar
amb un dels aspectes més fascinants del nostre present literari: la relació subtil
i complexa entre allò que seria ficcional i allò que sembla ésser biogràfic, his-
tòric o testimonial, i que sovint també es pura ficció o no.

Invitem doncs els membres del Deutscher Katalanistenverband, de
l’Anglo-Catalan Society, de l’Association Française des Catalanistes, de
l’Associazione Italiana di Studi Catalani, de la North American Catalan So-
ciety, i de l’AILLC en general, a enviar propostes de comunicacions abans del
15 de setembre 2005 a Christian Camps, 4 rue de la Vérité, F-34300 Agde
(adreça electrònica: <camps.christian@wanadoo.fr>).

Eliseu Trenc (Paris)

Kongress- und Tagungsrückblicke / Crònica de congressos i
col·loquis passats

L’obra i el món de Germà Colón
(Curs de la UIMP València, 15 a 19 de novembre del 2004)

1. Els continguts principals del curs

El contingut principal del curs, la reflexió dels ponents al voltant de la tasca
filològica de vora cinquanta anys de Germà Colón Domènech, s’ha
desenvolupat principalment en conferències de caràcter divers al matí i en les
taules redones de la vesprada, que més aviat han consistit en lectures de
ponències amb un temps taxat, sense quasi experiència de debat – contrà-
riament al que podia suggerir el format de taula redona.

El referent que podem sintetitzar de les conferències és l’atenció
intensa prestada per Germà Colón al fet documental, a la documentació de
qualsevol hipòtesi de treball. A partir d’ací, hem comprovat que les hipòtesis
més extravagants o més enginyoses per a resoldre problemes de caire etimo-
lògic, semàntic o lèxic, podien ser rebatudes (o confirmades) amb el gest sen-
zill, però necessari, d’una lectura atenta de la documentació. La mancança
d’esta pràctica consolida hàpaxs indesitjables, a més de ser un perill constant
per a la reflexió sobre els fets lingüístics. En definitiva, esta mancança debilita
la solució més enlluernadora i intel·ligent de qualsevol problema filològic.

En este sentit, la recerca documental de Colón ha posat en evidència
la necessitat dels mitjans bibliogràfics per a dur-la a terme –una limitació
constant, parcialment resoluble, però sempre insalvable– i la riquesa im-
mediata que el despullament dels textos aporta a la reflexió tant sobre l’origen
i l’evolució de les llengües com sobre la datació –sempre aproximada– de
l’aparició dels seus mots, o fins i tot sobre l’aparició, evolució i transformació
dels elements concrets que designen, siguen objectes o fenòmens culturals,
socials o econòmics.
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2. Les línies d’investigació

Cada conferència devia centrar-se en una parcel·la temàtica més o menys
concreta dels treballs de Germà Colón, però era comprensible que ens forniren,
en general, un mosaic sobre la seua trajectòria intel·lectual i professional, amb
enfocaments diferents segons el tipus de relació que hi havien mantingut els
conferenciants.

Si en el cas de Manuel Seco Reymundo hem trobat un punt de vista
de companyonia intel·lectual i filològica i en el cas de Beatrice Schmid el
d’una alumna molt agraïda pel camí obert per Germà Colón –valoraríem en el
mateix sentit el testimoni de Brigitte Lepinette–, en altres casos el centre
d’interés i de treball professional ha estat més directament l’obra del professor,
com hem comprovat en l’exposició de Glòria Claveria Nadal sobre l’índex del
lèxic estudiat en l’obra de Germà Colón –que ha estat elaborat amb un equip
de col·laboradors i que es publicarà també en CD–, i inclòs hi ha hagut lloc per
a la discrepància amable en la intervenció de Joan Veny i Clar o en algun
comentari en els debats posteriors a les conferències. Per exemple, passional-
ment conflictiva va ser la desconstrucció del mite de la influència mossàrab en
l’evolució del lèxic català –mite rebaixat i reconduït en una conferència temà-
ticament molt ampla per Antoni Ferrando Francés–, amb la insistència, però,
de la professora María Teresa Echenique Elizondo perquè ningú no oblidara la
importància real i efectiva d’aquella influència en l’àmbit del castellà. La con-
sulta de dubtes o la sol·licitud de precisions –amb l’activa participació d’Emili
Casanova i Herrero i altres professors, i més esporàdicament d’alguns alum-
nes– ha mostrat la varietat d’interessos i aspectes que encara es poden abordar.

Hem constatat, d’altra banda, que la recerca que el professor Colón ha
dut a terme ha tingut influència en qüestions d’abast ample, com el lèxic de la
Romània o l’obra de Nebrija, però també en aspectes més concrets o puntuals,
com trobem en el cas de les monografies sobre termes concrets (volcà, rall),
estructures lingüístiques (anar + infinitiu –objecte d’atenció de Manuel Pérez
Saldanya–), i fins i tot podem esmentar casos en què es barregen la reflexió
literària, la comprensió semàntica i l’aclariment d’un hàpax (per exemple,
orrupte), on tenim una mostra de l’esperit que guia la tasca de Germà Colón: la
investigació totalitzadora i la visió general, tal com ha expressat Abelard
Saragossà i Alba.

3. Les qüestions més debatudes i més importants

Les aportacions dels conferenciants i ponents, des de perspectives diverses de
la disciplina lingüística, han remarcat principalment estos cinc aspectes de
l’obra filològica de Germà Colón:
• La seua visió panoràmica oberta a tota la Romània
• La centralitat de la recerca documental
• L’interés per l’estudi del lèxic
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• L’atenció a tots els fenòmens lligats amb la història de les paraules
• La importància del mètode contrastiu
A més d’estos interessos detectats de manera general, el treball de recerca de
Germà Colón s’ha centrat principalment en el castellà i el català –per motius
professionals o per interessos personals– sempre amb la convicció –i la
pràctica–, però, que els fets de totes les llengües de la Romània, si més no,
havien de fornir necessàriament dades fonamentals tant per a aclarir
etimologies de mots més o menys comuns o coneguts, com per descobrir la
seua vitalitat i evolució històriques al llarg dels territoris i dels segles.

Quant a les obres més assenyalades, podem esmentar els seus estudis
sobre les obres de Nebrija (castellà i català), potser perquè són les primeres
obres de gruix de Germà Colón i perquè tracten camps i autors desatesos de la
llengua espanyola, i una obra considerada fonamental, El léxico catalán en la
Romania.

Ha estat tractat, potser d’una manera tangencial, però intensa, la seua
tasca com a professor de traducció i estil, reflectida en les classes a Basilea que
ens ha comentat Beatrice Schmid, i la passió que s’hi observava per la precisió
a l’hora d’expressar-se, símptoma indubtable tant de la passió per la llengua
com dels interessos literaris, centrats –segons es va emfasitzar– al voltant de
Góngora (sense oblidar obres i autors clàssics: Libro de buen amor, Valle
Inclán, Quijote...; fins i tot hem pogut sentir una crítica del professor a un tret
estilístic de Mercè Rodoreda).

La contribució de Germà Colón a l’estudi de les llengües romàniques
ha estat destacada en diverses intervencions –va ser el tema central en la pri-
mera taula redona–, tot i que ens ha semblat observar que l’interés sempre ha
anat lligat a descobrir la interrelació cultural i lingüística compartida pel català,
el castellà, l’italià, el portugués, l’occità o l’aragonés, sense oblidar les varie-
tats dialectals i els testimonis d’altres llengües alienes a este àmbit (l’alemany,
per exemple), sempre posant en primer terme la cerca de l’explicació veritable
i fonamentada empíricament, més enllà de les motivacions ideològiques o de
les possibles discrepàncies que la nova interpretació o la descoberta de docu-
mentació podien suscitar.

Tal com ha assenyalat Germà Colón en diverses ocasions al llarg del
curs, la seua pretensió ha segut resoldre errors i obrir camins d’estudi. En este
sentit, s’ha comentat repetidament l’atracció metodològica del mètode
contrastiu que ha emprat permanentment –Pedro Álvarez de Miranda en donà
bones mostres per a l’estudi del lèxic– i la confrontació amb el document real.
Però, també, els ponents i conferenciants han assenyalat l’originalitat de
Germà Colón pel fet d’utilitzar els lèxics, diccionaris i documents gramaticals
antics com a font per a l’estudi de la llengua.

No podem reflectir, és clar, la magnitud d’una obra oberta al món de
la llengua de més de cinquanta anys, sense el perill d’obviar aspectes que han
estat assenyalats per un o altre dels professors convidats, com, per exemple,
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l’esment de la seua activitat dialectològica, esbossada principalment per Lluís
Gimeno Betí; o el repàs al meravellós món de les paraules, conferència
panoràmica d’Antoni M. Badia i Margarit, que fou referència intel·lectual del
jove Colón estudiant de Filologia a Barcelona.

4. Valoració crítica

El perill del panegíric permanent en què podia caure el curs d’homenatge,
perill accentuat per la presència del mateix homenatjat, ha rondat algunes
intervencions inevitablement –diríem–, però el contingut científic i l’aplicació
dels participants a l’hora d’establir el lligam entre la seua pròpia activitat de
recerca i algun aspecte de l’obra de Germà Colón, ha donat com a resultat un
volum ben apreciable de dades i incitacions a la recerca, que es poden trobar
directament en les obres de Colón, però que en molts casos han estat
conseqüència de noves troballes o d’esmenes a propostes anteriors consignades
per Colón i que han estat la porta per on enfilar camins complexos i produc-
tius.

La resolució del fantasma mossàrab o la confirmació de la influència
aragonesa, entre altres aportacions, són reflexions que ens han d’alleugerir el
camí de la comprensió d’alguns fenòmens lèxics –i lingüístics– valencians ben
actuals que afecten la comprensió de la situació de les llengües, la política
lingüística i l’evolució de la normativa al nostre país, contribució que ha estat
ampliada –cosa que ha despertat l’interés del públic– amb l’aportació de dades
sobre l’estat actual de la llengua en les generacions que pugen. Tot i que calia
dir-ho, hem trobat a faltar una diagnosi que incloguera alguna proposta
d’actuació concreta, aspecte important en l’obra i la pràctica de Germà Colón
(per exemple: Quins mil anys de parla vernacla?; o també una referència als
puristes de l’IEC) i a la qual es dediquen sovint els sociòlegs i sociolingüistes.
D’altra banda, no em puc estar d’assenyalar que la part «espanyola» dels
participants científics, tot i rememorar de tant en tant la germanor de les
llengües de la Romània, m’ha semblat que observen amb un excés de dis-
tanciament i asèpsia –potser a causa d’una massa ponderada prevenció
científica– la situació del català al País Valencià, si més no, que no deixa de
ser una faceta més dels interessos evidents en l’obra de Germà Colón.

5. Una selecció d’idees sobre Germà Colón

Les principals idees que destacaria, finalment, de tot el que s’ha dit han estat
assenyalades en part en les qüestions més debatudes i més importants (§ 3),
però encara podria afegir que el fet d’esmenar l’obra i la metodologia de Joan
Coromines i Vignaux, tot i que podia ser entés com una ofensa a una gran
obra, en realitat ha contribuït a ampliar el mateix treball de Coromines i a
oferir una manera diferent i efectiva d’enfrontar els problemes.
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A més d’això, potser cal recordar que les monografies sobre aspectes
puntuals –que tant costen d’elaborar– són el camí per a la comprensió posterior
d’aspectes més generals tant de la història de les llengües com del seu estat
actual. Hem sentit dir a Colón i a altres conferenciants que la tasca científica es
fonamenta en la màxima quantitat de dades pertinents i l’adequada valoració
de la seua qualitat a fi d’aconseguir unes hipòtesis tan ben fonamentades com
siga possible en cada moment (no deixen, però, de ser hipòtesis sotmeses a un
possible desmentiment posterior). Queda, finalment, el valor de la faena
avançada en el descobriment de les dades primàries i la possibilitat de no
repetir els errors deguts a la falta d’explotació de les fonts documentals.

Tant en eixa tasca d’aportació material, com en la de la reflexió sobre
les dades obtingudes, l’obra de Germà Colón ens oferix, segons tots els
professors que han aportat el seu testimoni científic, un ample camp de treball
mig birbat i un exemple en el camí d’una coneixement filològic sempre obert a
una perspectiva general sobre la història de les llengües i, necessàriament, de
les societats.

Miquel Boronat Cogollos (València)

Soziolinguistische Grenzgänge zu Georg Kremnitzs 60. Geburtstag

Am 2. und 3. Juni 2005 fand aus Anlass des 60. Geburtstags unseres Ehren-
präsidenten Georg Kremnitz am Institut für Romanistik der Universität Wien
ein internationales Kolloquium unter dem Titel „Anàlisi del discurs sociolin-
güístic actual català i occità“ statt, zu dem sich zahlreiche Freunde und Kolle-
gen des Jubilars in der Donaumetropole einfanden. Die Tagung wurde vom
Wiener Institut und vom dortigen Romanistikverein ‚Quo vadis, Romania?‘ in
Zusammenarbeit mit dem DKV organisiert; die Durchführung lag in den Hän-
den von Peter Cichon, Barbara Czernilofsky, Bàrbara Roviró und Robert Tanz-
meister.

Die Bedeutung von Georg Kremnitzs Beitrag zur Soziolinguistik des
Katalanischen und Okzitanischen kann nicht hoch genug bewertet werden.
Dank der Publikationen von Kremnitz und Brigitte Schlieben-Lange wurden
die Theorien, Konzepte und Begriffe vor allem der katalanischen Soziolin-
guistik ab den 1970er und -80er Jahren im deutschsprachigen Raum bekannt
und breit rezipiert. Was Georg Kremnitz an diesen Gegenstand und an das
Katalanische herangeführt hat, hat er selbst auf dem 19. Deutschen Katalanis-
tentag (Köln 2003) in einem Plenarvortrag unter dem Titel „Mein Weg zum
Katalanischen“ dargelegt, der jetzt in gedruckter Form in den Tagungsakten
(siehe S. 75ff.) zugänglich ist. Einige Beiträger des Wiener Kolloquiums grif-
fen die breite Perspektive von Kremnitzs Studien zur gesellschaftlich-politi-
schen Stellung des Katalanischen, Okzitanischen und anderer europäischer
Regionalsprachen auf, so etwa Klaus Bochmann (Leipzig) in seinem Vortrag
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„Le schibboleth ou de l’intolérance langagière“, Guillem Calaforra (Krakau)
mit „Sobre el discurs crític i l’ortodoxia“ oder Joan-Albert Argenter (Barce-
lona) mit „Els discursos sobre la situació lingüística a Catalunya. Diagnosi i
prospectiva: de la monotonia a la polifonia“. Andere Redner beschäftigten sich
mit spezielleren Aspekten oder präsentierten aktuelle Daten und Zusammen-
hänge aus dem Bereich der beiden Sprachen, die im Mittelpunkt der Tagung
standen, wie beispielsweise Francesc Vallverdú (Barcelona) mit „L’ús social
del català: una aproximació lingüística“, der Teilergebnisse neuester Studien
zum faktischen Gebrauch des Katalanischen in verschiedenen Kommunika-
tionskontexten im Großraum Barcelonas referierte, Philippe Martel und Etien-
ne Hammel (Montpellier), die in ihren Beiträgen auf die 1999 durchgeführten
Befragungen zur Verwendung des Okzitanischen in der Region Languedoc-
Roussillon eingingen, oder Miquelàngel Pradilla (Tarragona), der das Konzept
der „catalanofonia“ diskutierte. Auch Ausgriffe auf den literarischen Bereich
der genannten Sprachen fehlten nicht; so sprach Ricard Torrents (Vic) über
„Traduir emocions, traduir paraules: sobre l’obra literària en la seva traducti-
bilitat“, und François Pic (Pau) referierte zum Thema „La démarche anthologi-
que dans le processus de constitution de la littérature occitane“.

Im Anschluss an das Kolloquium fand am Freitagnachmittag, 3.6.,
eine Feierstunde – ebenfalls in den großzügigen Räumlichkeiten der zentral
gelegenen Wiener Universität – statt, in der einer von Schülern Georg Krem-
nitzs gehaltenen Laudatio und verschiedenen Ansprachen von Kolleginnen und
Kollegen sowie musikalischen Darbietungen die Überreichung einer umfäng-
lichen Festschrift unter dem Titel „Entgrenzungen. Für eine Soziologie der

Bild oben: Eröffnung des Wiener Symposiums durch den Dekan der Philo-
logisch-kulturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien, Franz Röh-
mer (links; 2.6.2005; Foto: Claus D. Pusch)
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Kommunikation“ (hrsg. von Peter Cichon, Barbara Czernilofsky, Robert
Tanzmeister und Astrid Hönigsperger; Wien: Edition Praesens, 2005, ISBN
3-7069-0276-1) folgte.

In diesem Zusammenhang wurde nicht nur das aktuelle Projekte der „Histoire
sociale des langues de France“ angesprochen, das von Kremnitz konzipiert und
mitlanciert wurde, auch die vielfältigen weiteren Interessensgebiete, denen
sich der Jubilar widmete und widmet, fanden Erwähnung: die Rumänistik, die
Kreolistik, die Lateinamerikanistik (insbesondere der Bereich der Argentinien-
forschung), die Geschichte der Sprachreflexion... – ein eindrückliches Spek-
trum an Fragestellungen und Forschungsbereichen, die den Jubilar noch auf
viele Jahre hinaus beschäftigen dürften.

Am Samstag, 4. Juni, fand das Kolloquium seinen Abschluss an
einem Ort, der bei einer in Wien stattfindenden Tagung eigentlich unumgäng-
lich ist und den geeigneten Rahmen für ein solches soziales Ereignis, wie es
eine Fachtagung immer auch darstellt, bildet, nämlich ein Heurigenlokal im
Wiener Stadtteil Nussdorf, wohin Georg Kremnitz Verwandte, Freunde und
Kollegen zur ‚eigentlichen‘ Geburtstagsfeier eingeladen hatte.

Ein herzliches Wort des Dankes an alle, die aus der Ferne, vor allem
aber vor Ort dazu beigetragen haben, dieses inhaltlich ertragreiche und auch
persönlich bereichernde Geburtstagskolloquium auf die Beine zu stellen.

Claus D. Pusch

Bild oben: Publikum während der
Sektionsvorträge; vorne G. Kremnitz und
F. Vallverdu (2.6.2005)

Bild rechts: Überreichung
der Festschrift durch B. Czernilofsky

(3.6.2005; Fotos: Claus D. Pusch)
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Bild rechts: Die
Wiener Organisa-
toren des Geburts-
tagskolloquiums
und der Jubilar
(3.6.2006; Foto:
Claus D. Pusch)

Wolfgang Borchert in Catalogna:
La traduzione di Ramon Cotrina

1. Ramon Cotrina, traduttore in lingua catalana*

L’opera narrativa di Wolfgang Borchert penetra nel panorama letterario cata-
lano attraverso la traduzione di una breve selezione di narrazioni a cura di
Ramon Cotrina, il quale pubblica nel 1964 i suoi Quatre contes nella collana
intitolata «Els Quaderns del Lacetània», gestita dal Centre d’Estudis Comar-
cals d’Igualada e diretta da Antoni Pous.1 Nonostante il carattere marginale di
questa pubblicazione, la sua diffusione locale e necessariamente minoritaria
visto il rigore repressivo della dittatura nei confronti delle manifestazioni cul-
turali espresse in lingua catalana (e più ancora quando si fa riferimento a delle
traduzioni, vale a dire, canali di penetrazione del pensiero moderno), tale seme
non avrà continuità fino all’anno 1992, in cui Ramon Sala e Peter Gerbrecht
traducono l’ampia raccolta di novelle Aquest dimarts.2 La traduzione di Cotri-

                                                          
* Il presente articolo è opera di Tiziana Limbardi nella prima parte («Ramon
Cotrina, traduttore in lingua catalana») e di Annina Scalas nella seconda
(«Analisi delle traduzioni di Ramon Cotrina»).
1 Wolfgang Borchert, Quatre Contes, traducció de Ramon Cotrina, Igualada:
Centre d’Estudis Comarcals d’Igualada (Els Quaderns del Lacetània), 1964.
2 Wolfgang Borchert, Aquest dimarts, traducció de Ramon Sala i Peter Ger-
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na, quindi, rimase durante tutto il periodo del franchismo quale unico appro-
ccio all’opera di Borchert nei territori di lingua catalana, il che le conferisce un
luogo, modesto se vogliamo, ma indubbiamente solido e meritevole,
all’interno della storia della nostra cultura.

Ramon Cotrina formò parte del cosiddetto «Grup Poètic de Vic», vale
a dire, quella generazione di giovani seminaristi che nel 1951 pubblicò l’anto-
logia Estudiants de Vic, con un prologo di Carles Riba.3 L’animatore del
«Grup Poètic» fu proprio Antoni Pous (l’editore nel 1964 dei Quatre contes) e,
fra altri componenti della generazione,4 ora vale la pena ricordare, oltre al pre-
stigioso poeta Segimon Serrallonga, lo studioso Ricard Torrents, anima
dell’Editorial EUMO (responsabile nel 1992 dell’edizione d’Aquest dimarts) e
fondatore nonché rettore dell’Universitat de Vic.

Dopo essere stato ordinato sacerdote,5 Ramon Cotrina si trasferì con
Ricard Torrents a Roma, dove studiò presso la Pontificia Università Grego-
riana e la Pontificia Università San Tommaso D’Aquino «Angelicum», laure-
andosi in Sociologia. A questo periodo (1961–63) risale la sua incipiente atti-
vità di traduttore: infatti, sempre insieme a Torrents, si cimentò nella tradu-
zione di una serie di racconti di Gianni Rodari, che videro la luce nel 1964 con
il titolo Jim en el televisor.6

Spirito irrequieto come quello del suo amico Antoni Pous, allora par-
roco presso la cittadina di Igualada, dove animava il Centre d’Estudis Comar-
cals, Ramon Cotrina decide di non rientrare in Catalogna, pur non ritenendo il
breve periodo di esilio volontario (1963–1965) un atteggiamento politico,
bensì, con animo bonario e ironica espressione, «una escapada», ‘un giro’ che
lo porterà in Germania. Sceglie questa destinazione anziché quella del Regno
Unito, che gli aveva sfiorato la mente, ispirato da un consiglio di Ramon Sala
(il traduttore di Borchert nel 1992), e presso il Kloster Wald svolgerà il mes-
tiere che gli permetterà di vivere la sua avventura tedesca: parroco presso un
convento di monache benedettine.

                                                                                                                              
brecht, presentació de Peter Gerbrecht, Vic: Eumo Editorial, 1992.
3 Per problemi evidentemente economici, l’opuscolo apparve in versione ciclo-
stilata, ma, dopo aver svegliato l’interesse della stampa, influì sul panorama
poetico del periodo. Si veda un’edizione moderna dell’opera: Estudiants de
Vic, 1951, a cura d’Amadeu Lleopart, introducció de Joaquim Molas, Vic:
Patronat d’Estudis Osonencs, 2002.
4 Enric Bou, «La poesia», in Martí de Riquer / Antoni Comas / Joaquim Molas,
Història de la literatura catalana, vol. 10, Barcelona: Ariel, 1987, pp. 384–
385.
5 Privi di materiale bibliografico relativo a Ramon Cotrina, da questo punto
raccogliamo nel presente contributo i contenuti di un’intervista che il tradutto-
re concesse a Joan Armangué nella primavera del 2004.
6 Hamburg: Rowohlt, 1949.
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In Germania entra in contatto con l’opera di Wolfgang Borchert. Una
semplice coincidenza fa pervenire alle sue mani le opere complete del giovane
scrittore, Das Gesamtwerk,7 e le narrazioni postume raccolte sotto il titolo di
Die traurigen Geranien.8 Desideroso di affrontare la traduzione di testi tedes-
chi quale metodo per il perfezionamento delle sue abilità linguistiche in cata-
lano (e vale la pena insistere su questo punto, poiché la traduzione non sarà
una ricerca per l’apprendimento del tedesco, ma un esercizio di stile, consono
con il suo mestiere posteriore, vale a dire docente di lingua catalana, che
svolge ancor oggi), la forma breve delle narrazioni di Borchert rappresenterà
uno dei fattori determinanti per la scelta. Ma non l’unico: Ramon Cotrina tra-
duce Borchert per fedeltà nei confronti del suo Paese, svolge un lavoro per la
Catalogna, poiché le tematiche affrontate dallo scrittore tedesco svegliano in
lui un processo di identificazione con la problematica sociale che attraversa la
Catalogna.

Frutto di questo esercizio di stile, di questo gemellaggio germano-
catalano nei dolori della guerra e del dopoguerra, è la traduzione dei Quatre
contes che l’amico Antoni Pous pubblicò dal Centre d’Estudis Comarcals
d’Igualada.

2. Analisi delle traduzioni di Ramon Cotrina

In seguito alle due guerre mondiali nacque in Germania una nuova estetica: la
Kurzgeschichte (‘racconto breve’).9 Questa nuova forma letteraria era espres-
sione dell’uomo uscito dalla prima e dalla seconda guerra mondiale: il “grande
stile” ipotattico dei romanzi dell’ottocento, che tutto disciplinava, dopo gli
orrori bellici non aveva più senso: ad esso si sostituiva il periodare rotto, para-
tattico, della Kurzgeschichte, che doveva comunicare un’emozione forte,
diretta.

Nell’opera di Borchert si rispecchiano il destino e la profonda dispe-
razione di una generazione precipitata nell’abisso. La sua stessa vita fu breve e
travagliata a causa del periodo tragico in cui visse.

Wolfgang Borchert nacque ad Amburgo il 20 maggio del 1921. Figlio
di un maestro elementare e di una scrittrice, ben presto manifestò anche lui la
                                                          
7 Gianni Rodari, Jim en el televisor, traducció de Ramon Cotrina i Ricard To-
rrents, Barcelona: Lumen, 1964.
8 Hamburg 1962. Non sappiamo quale dei due testi conobbe per primo, ma
Ramon Cotrina afferma che, se la lettura del primo di essi fu una coincidenza,
comunque gli svegliò un interesse e un desiderio di continuità che lo spinse a
reperire il secondo.
9 Ho dedicato a questo argomento la mia tesi di laurea sulla letteratura tedesca
moderna e contemporanea; Annina Scalas, Borchert: la guerra e la forma
breve, Università degli Studi di Cagliari, a.a. 2002–2003, relatrice prof.ssa
Nicoletta Dacrema.
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passione per la scrittura. Nel 1938 venne pubblicata la sua prima poesia
nell’«Hamburger Anzeiger».

Borchert non fu uno studente modello. Nel 1938, infatti, dopo varie
difficoltà terminò la Volksschule. In seguito iniziò l’attività di libraio presso la
libreria Heinrich Boysen, e nel frattempo prese segretamente lezioni di recita-
zione da Helmuth Gmelin. Nel 1940 finalmente realizzò il suo sogno e divenne
attore. Per un periodo lavorò per la Landsbühne Osthannover. Nel 1941 venne
chiamato per il servizio militare. Durante questo periodo venne mandato in
guerra e subito dopo in prima linea. In seguito ad un appostamento rientrò con
una ferita alla mano. Venne accusato di autolesionismo e mandato in prigione.
Durante questi anni protestò continuamente contro il partito nazionalsocialista
e contro il duro addestramento militare. Per questo venne mandato in prigione
più volte. In seguito, benché malato, fu rispedito al fronte. Nel 1945 venne
catturato dai francesi, ma riuscì a fuggire e tornò ad Amburgo. Durante la sua
permanenza nella città natale, lavorò come cabarettista e a teatro, ma si aggra-
vò ulteriormente e venne ricoverato in ospedale. Durante il suo ricovero scrisse
il racconto «Die Hundeblume».10 Nel 1946 venne pubblicata la sua raccolta
Laterne, Nacht und Sterne.11 Nel 1947 in soli otto giorni scrisse il suo dramma
Draußen vor der Tür.12 La sua salute si aggravò ulteriormente e venne ricove-
rato in Svizzera, al Clara-Spital di Basilea. Il 20 novembre del 1947 morì. Il
giorno dopo la sua scomparsa, il suo pezzo teatrale Draußen vor der Tür venne
eseguito nell’Hamburger Kammerspiele.

La vita e l’esperienza durante la guerra furono elementi decisivi per la
sua opera.

Le Kurzgeschichten di Borchert possono essere divise in quattro gene-
ri principali: Kriegsgeschichten (‘racconti di guerra’), Heimkehrergeschichten
(‘racconti dei reduci’), Antikriegsgeschichten (‘racconti contro la guerra’) e
Gefängnisgeschichten (‘racconti della prigione’). Oltre a questi quattro abbia-
mo anche un genere minore, le Kindheitsgeschichten (‘racconti dell’infanzia’).

Le Kriegsgeschichten costituiscono la parte più consistente del lascito
narrativo di Borchert. Questi racconti, grazie all’utilizzo di descrizioni statiche
e piccoli dettagli, permisero allo scrittore di rappresentare quello che fu una
guerra totale. Nelle Kriegsgeschichten l’uomo viene presentato come sotto-
posto ad un inevitabile destino, ossia la guerra, in cui il suo nome, il suo pre-
sente e la sua identità vengono annientati. Le Heimkehrergeschichten descri-
vono e analizzano da un punto di vista psicologico le conseguenze che la
guerra ebbe sui reduci del fronte. Il reduce infatti al suo ritorno non trovò
                                                          
10 Wolfgang Borchert, Die Hundeblume, Berlin: Oberbaumverlag, 1980.
11 Id., Laterne, Nacht und Sterne, Gedichte um Hamburg, Hamburg: Hambur-
gische Bücherei, 1946.
12 Id., Draußen vor der Tür, Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 1947;
trad. it., Fuori davanti alla porta e racconti scelti, Torino: Umberto Allemandi
& C., 2001.
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nulla, né una casa né una famiglia, ma soltanto distruzione. Le Antikriegs-
geschichten riprendono l’argomento della guerra in modo molto particolare;
benché la parola «guerra» non venga mai citata nel testo, si capisce comunque
che si tratta di essa e delle sue conseguenze. Le Gefängnisgeschichten si ricol-
legano ad episodi ed eventi certi del periodo di detenzione di Borchert; in essi
viene sottolineata la perdita dell’individualità da parte dell’uomo. Le Kind-
heitsgeschichten trattano l’argomento dell’infanzia come momento di felicità;
nei racconti in cui parla in prima persona, Borchert presenta episodi della sua
vita che coinvolgono anche i membri della sua famiglia.13

Oltre a questi cinque generi abbiamo anche altri racconti che sono
stati pubblicati nella raccolta postuma dal titolo Die traurigen Geranien und
andere Geschichten aus dem Nachlaß (1962).14 Questa raccolta contiene delle
Kurzgeschichten che trattano diversi argomenti, che non sono riconducibili ai
cinque generi sopra riportati.

Per quanto riguarda i racconti tradotti da Ramon Cotrina, possiamo notare che
essi appartengono a tre dei blocchi bibliografici di Borchert: «Die drei dunklen
Könige» appartiene alle Heimkehrergeschichten, «Nachts schlafen die Ratten
doch» e «Die Küchenuhr» alle Antikriegsgeschichten e «Die Kirschen» ai rac-
conti postumi.

Queste quattro Kurzgeschichten sono legate tra di loro da un certo
ottimismo. In tutti e quattro i racconti è presente la figura del bambino o del
giovane reduce, che lascia intravedere un filo di speranza nonostante la distru-
zione causata dalla guerra.

Facendo un’analisi di queste Kurzgeschichten tradotte da Cotrina si
può notare una fedeltà quasi assoluta dal punto di vista linguistico.

Nel primo racconto, «Die drei dunklen Könige» («Els tres reis fos-
cos»), troviamo solo qualche variazione nella costruzione della frase. Nella
versione tedesca troviamo: «Ihr Atem hing weiß im Zimmer, so kalt war es»;15

in quella catalana: «El fred de la cambra li blanquejava l’alè».16 La frase di
Borchert è divisa in due da una virgola, mentre quella di Cotrina è una frase
unica che comunque rispetta il significato originale.

Andando avanti con l’analisi del testo notiamo che la traduzione di
Cotrina è ancora più sintetica rispetto alla versione originale: «Der Mann legte
das süße mürbe Holz in den kleinen Blechofen. Da glomm es auf und warf
                                                          
13 Id., Das Gesamtwerk, Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag,
2001.
14 Id., Die traurigen Geranien und andere Geschichten aus dem Nachlaß,
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt Taschenbuch Verlag, 2001.
15 Per le citazioni dei brani tedeschi dovuti a Borchert, seguiamo le edizioni:
Wolfgang Borchert, Das Gesamtwerk cit.; e Id., Die traurigen Geranien cit.
16 Per le citazioni dei brani catalani della traduzione a cura di Ramon Cotrina
seguiamo Quatre Contes cit.
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eine Handvoll warmes Licht durch das Zimmer. Die fiel hell auf ein winziges
rundes Gesicht und blieb einen Augenblick». La versione catalana invece
riporta: «L’home va ficar l’estellicó a la petita estufa de tola. El caliu escampà
un grapat de llum calenta, i il·luminà un moment una minsa cara rodona».

Un altro esempio di diversità tra i due testi è la costruzione della
frase. Mentre Borchert divide la frase con una virgola, Cotrina la divide in due
con un punto: «Els ulls havien d’ésser grossos. S’endevinava closos i tot».
Nella versione tedesca invece troviamo: «Die Augen mußten groß sein, das
konnte man sehen, obgleich sie zu waren». Più avanti nel testo catalano tro-
viamo una frase che è totalmente diversa da quella tedesca: «Només deu mi-
nuts i marxem». Nell’originale invece abbiamo: «Wir wollen uns zehn Minu-
ten hinsetzen». L’ultimo esempio che presenta delle differenze è la frase: «Van
aixafar amb la punta de la sabata les cigarretes, i entraren de nou a la cuina».
La versione di Borchert invece dice: «Dann traten sie die Zigaretten aus und
gingen wieder hinein».

Il secondo racconto, «Nachts schlafen die Ratten doch» («De nit tan-
mateix les rates dormen»), presenta anch’esso alcune varianti. Nella versione
tedesca troviamo: «Die Scuttwüste döste» e in quella catalana: «Era tot un
ensunyat desert de runes». Cotrina ha quindi leggermente cambiato la frase.
Più avanti troviamo un altro esempio di periodo ulteriormente diviso. Nella
versione di Borchert abbiamo una frase lunga separata da una virgola, mentre
Cotrina la divide in due. «Aber als er ein bißchen blinzelte, sah er nur zwei
etwas ärmlich behoste Beine»: «Entreobrí els ulls. Albirà només dues cames
garrelles».

Altre differenze tra le due versioni sono ad esempio l’omissione di
alcune parti del testo originale. Nella traduzione di Cotrina, infatti, non è pre-
sente la frase: «Der Mann nickte». Un’altra piccola diversità è data dal diverso
uso di termini. Nel testo tedesco troviamo «Kaninchenfutter»; in quello cata-
lano «herba pels conills». Andando avanti troviamo altre differenze. Nel testo
catalano abbiamo l’omissione di una piccola parte e qualche cambiamento ris-
petto a quello tedesco. «Tres per nou, no? Doncs… vint-i-set. No costa gens»;
«Dreimal neun, nicht? fragte er noch mal, siebenundzwanzig. Das wußte ich
gleich». In questo racconto troviamo anche un diverso ordine nella frase. In
tedesco: «Schade, der Mann bückte sich zu seinem Korb, die Kaninchen hät-
test du ruhig mal ansehen können»; in catalano: «L’home s’ajupí per agafar el
cistell. – Llàstima. Tan bé que hauries pogut veure els conills». Un ultimo
esempio riguardante le differenze tra i due testi si riscontra nelle due frasi
seguenti, in cui la forma è stata leggermente modificata: «Jürgen machte mit
seinem Stock kleine Kuhlen in den Schutt»: «Jordi furgava les runes amb el
bastó».

Nel terzo racconto «Die Küchenuhr» («El rellotge de cuina») tro-
viamo ugualmente alcune differenze. Il testo di Cotrina sintetizza ulterior-
mente la prima frase del testo di Borchert: «Es feia notar de lluny per la seva
cara de vell»; «Sie sahen ihn schon von weitem auf sich zukommen, denn er
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fiel auf. Er hatte ein ganz altes Gesicht…». Più avanti troviamo l’impiego di
diversi sostantivi. Nel testo tedesco: «Kinderwagen»; in quello catalano:
«nen». Troviamo anche un esempio di differente disposizione della frase. Nel
testo tedesco: «Und dann hörte ich sie noch die Teller wegsetzen, wenn ich in
meinem Zimmer schon das Licht ausgemacht hatte»; in quello catalano: «I
després, quan jo havia apagat el llum de la meva habitació, encara sentia que
endreçava els plats». Un ultimo esempio è una estrema riduzione nel testo
catalano rispetto a quello tedesco: «Era natural»; «Das war ganz selbstver-
ständlich, fand ich, daß sie mir nachts um halb drei in der Küche das Essen
machte. Ich fand das ganz selbstverständlich».

L’ultimo racconto è «Die Kirschen» («Les cireres»). Un primo esem-
pio delle differenze tra i due testi sono le seguenti frasi. Nel testo tedesco tro-
viamo: «Dabei habe ich das Fieber»; in quello catalano: «I la febre no em
deixa». Le due versioni presentano un diverso soggetto. Nella prima è il bam-
bino («ich»), nella seconda è la febbre. Un altro esempio è costituito dalla
diversa struttura della frase. Nel testo tedesco abbiamo due frasi: «Der Kranke
hielt sich an der Tür. Die bewegte sich leise hin und her von seinem Schwan-
ken»; in quello catalano invece abbiamo: «El malalt es tingué a la porta i la
feia oscil·lar suaument amb el seu balanceig». Più avanti nel testo troviamo un
altro esempio di omissione da parte di Cotrina, unito all’inversione della frase.
Nel testo tedesco abbiamo: «Aus dem Glas trinkt es sich so schlecht im Bett.
Das weiß ich noch. Daraus trinkt es sich ganz schlecht im Bett»; in quello
catalano: «Al llit no es pot beure bé amb el got. Prou que ho sé». L’ultimo
esempio è costituito dal fenomeno inverso, ossia la divisione in due della frase
catalana rispetto a quella unica tedesca: «Però vés-te’n al llit corrents. Amb
aquesta febre!»; «Geh schnell zu Bett mit deinem Fieber».

Da tutti questi esempi si può quindi notare che le traduzioni fatte da
Cotrina sono abbastanza fedeli. Le differenze sono spesso dovute al fatto che si
tratta di due lingue dal carattere molto diverso, per cui si deve ricorrere
all’unione di due frasi o alla loro divisione per riuscire ad esprimere un con-
cetto. Il fatto che spesso Cotrina riassuma in due parole ciò che Borchert
esprime con due o tre frasi, non influisce sulla comprensione del testo.

Tiziana Limbardi, Annina Scalas
Arxiu de Tradicions (Cagliari)
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 „Brigitte-Schlieben-Lange“-Preis für Katalanistik des DKV
5. Ausschreibung (2006)

Der Deutsche Katalanistenverband e.V. schreibt für 2006 zum fünften Mal
einen Preis für eine auszeichnungswürdige Qualifikationsarbeit zur Katalanis-
tik aus, der im Gedenken an die bedeutende katalanistische Sprachwissen-
schaftlerin Brigitte Schlieben-Lange benannt ist und durch welchen heraus-
ragende Studienleistungen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
honoriert werden sollen.

Der Brigitte-Schlieben-Lange-Preis ist mit 500 Euro dotiert und wird
für eine Staatsexamens-, Magister- oder Diplomarbeit vergeben, die bisher un-
veröffentlicht ist, an einer Hochschule des deutschsprachigen Raums einge-
reicht worden ist und sich mit einem Thema aus der Katalanistik (oder unter
komparatistischem Einbezug katalanischer Sprache und Kultur) befasst. Dis-
sertationen und Habilitationsschriften können nicht vorgeschlagen werden.
Das Thema der zu prämierenden Arbeit muss den Forschungsschwerpunkten
Brigitte Schlieben-Langes zuzurechnen sein, zu denen u.a. die Soziolinguistik,
die deskriptive Linguistik, die Minderheitenforschung, die Sprachphilosophie
und die Erforschung der Gattungs- und Diskurstraditionen zählten.

Vorschlagsberechtigt sind die betreuenden Hochschullehrerinnen und
Hochschullehrer; auch Selbstvorschläge der Verfasserinnen und Verfasser sind
zulässig. Für die 5. Ausschreibung des Brigitte-Schlieben-Lange-Preises für
Katalanistik kommen Arbeiten in Betracht, die zwischen dem 1.1.2004 und
dem 31.12.2005 angenommen worden sind. Zur Bewerbung sind einzureichen:
• ein Exemplar der zur Prämierung vorgeschlagenen Arbeit, das beim DKV

verbleibt;
• ein tabellarischer Lebenslauf der Verfasserin / des Verfassers mit Anga-

ben zur universitären Ausbildung, aus denen ein auch katalanistisch ori-
entiertes Studieninteresse der Verfasserin / des Verfassers hervorgeht;

• ein Begleitschreiben oder – im Falle eines Selbstvorschlags – eine Be-
scheinigung der betreuenden Hochschullehrerin / des betreuenden Hoch-
schullehrers über die Benotung, die für die vorgeschlagene Arbeit verge-
ben wurde, oder eine Zeugniskopie, aus der die Benotung der Arbeit
ersichtlich ist.

Über die Vergabe des Preises entscheidet der Vorstand des Deutschen Katala-
nistenverbands e.V., wobei externe Gutachter hinzugezogen werden können.

Bewerbungsschluss für die fünfte Vergabe des Brigitte-Schlieben-
Lange-Preises für Katalanistik ist der 31. Juli 2006 (Datum des Poststempels).
Die Entscheidung über die Vergabe wird den Bewerbern bis Ende 2006 mit-
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geteilt. Mit dem Preis ist eine bis Ende 2007 kostenfreie Mitgliedschaft im
Deutschen Katalanistenverband e.V. verbunden.

Bewerbungen sind (per Post) zu richten an: Geschäftsstelle des Deut-
schen Katalanistenverbands e.V., Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Romanisches Seminar, Bispinghof 3A, D-48143 Münster. Informationen im
Internet unter <www.katalanistik.de/premis.htm>.

Der Vorstand

Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ des DKV
8. Ausschreibung (2006)

Der Deutsche Katalanistenverband e.V. schreibt für 2006 zum achten Mal ein
Stipendium für Forschungsvorhaben der Hochschulkatalanistik aus, das im
Gedenken an einen der Ehrenpräsidenten des Verbandes, Rudolf Brummer,
benannt ist.

Das Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ wurde vom Deutschen
Katalanistenverband mit Unterstützung der Regierung von Katalonien (Gene-
ralitat de Catalunya, Departament de Governació i Administracions Públiques,
Secretaria de Cooperació Exterior) eingerichtet und wird an eine Bewerberin /
einen Bewerber zur Durchführung eines katalanistischen Forschungsprojekts
aus den Bereichen der Sprach-, Literatur- oder Kulturwissenschaften vergeben,
sofern ein nachhaltiger Bezug zur Katalanistik gegeben ist.1 Durch das For-
schungsstipendium „Rudolf Brummer“ sollen insbesondere Forschungen
gefördert werden, die ein deutsch-katalanisches Thema zum Gegenstand haben
oder eine vergleichende deutsch-katalanische Perspektive wählen.2 Das For-
schungsstipendium soll der Bewerberin / dem Bewerber einen Forschungsauf-
enthalt in den Katalanischen Ländern ermöglichen.

Bewerbungsberechtigt sind Doktorandinnen / Doktoranden, Habili-
tandinnen / Habilitanden und Hochschullehrerinnen / Hochschullehrer sowie,
bei Anträgen mit eigenem Forschungsanspruch, auch Examenskandidatinnen
und -kandidaten. Die Bewerberinnen / Bewerber sollten an einer deutschspra-
chigen Hochschule studieren bzw. tätig sein.3 Als Bewerbungsunterlagen sind
einzureichen:
                                                          
1 Neben Forschungsprojekten aus der Romanistik kommen insbesondere
Projekte aus den Bereichen der Geschichtswissenschaft, der Kunstgeschichte,
der Kulturgeographie, der Soziologie, der Politikwissenschaft und der
Philosophie für eine Förderung in Frage.
2 Eine solchermaßen vergleichende thematische Ausrichtung ist aber nicht
Voraussetzung einer Bewerbung.
3 Nicht bewerbungsberechtigt sind die Mitglieder des amtierenden Vorstands
des Deutschen Katalanistenverbandes e.V. sowie deren Examenskandidaten
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• eine aussagekräftige Projektskizze des Forschungsvorhabens, aus der her-
vorgeht, weswegen ein Forschungsaufenthalt in den Katalanischen Län-
dern sinnvoll ist;

• ein Lebenslauf mit Angaben zur universitären Ausbildung und zu wissen-
schaftlichen Vorarbeiten, aus denen das katalanistische Forschungsinter-
esse der Bewerberin / des Bewerbers ersichtlich wird.4

Über die Vergabe des Forschungsstipendiums entscheidet der Vorstand des
Deutschen Katalanistenverbands e.V., wobei externe Gutachter hinzugezogen
werden können.

Das Forschungsstipendium „Rudolf Brummer“ ist mit 3 000 Euro
dotiert.5 Bewerbungsschluss für die achte Vergabe des Stipendiums ist der 31.
Juli 2006 (Datum des Poststempels). Die Entscheidung über die Vergabe wird
den Bewerbern bis Ende 2006 mitgeteilt. Der Forschungsaufenthalt, zu dessen
Finanzierung das Stipendium dient, sollte bis spätestens 30.6.2008 abgeschlos-
sen sein. Mit dem Forschungsstipendium ist eine bis Ende 2007 kostenfreie
Mitgliedschaft im Deutschen Katalanistenverband e.V. verbunden. Die Stipen-
diatin / der Stipendiat verpflichtet sich, dem Deutschen Katalanistenverband
e.V. bis spätestens 31.12.2008 einen Bericht über den Verlauf des Forschungs-
aufenthaltes vorzulegen, der in den Mitteilungen des Deutschen Katalanisten-
verbandes veröffentlicht wird.

Bewerbungen sind (per Post) zu richten an: Geschäftsstelle des Deut-
schen Katalanistenverbands e.V., Westfälische Wilhelms-Universität Münster,
Romanisches Seminar, Bispinghof 3A, D-48143 Münster. Informationen im
Internet unter <www.katalanistik.de/premis.htm>.

Der Vorstand

Schlieben-Lange- und Brummer-Preisträgerinnen 2004

Das 6. Rudolf-Brummer-Forschungsstipendium (Vergabejahr 2004) wurde
Christine Hupfer für ihr kunstgeschichtliches Promotionsprojekt „Veduten des
Übergangs. Fotografie und Stadtform – Aspekte zeitgenössischer Stadtbild-
dokumentation. Das Beispiel Barcelona“, das sie an der FU Berlin verfolgt,
zugesprochen. Der 3. Brigitte-Schlieben-Lange-Preis für Katalanistik ging an
Kirsten Süselbeck (ebenfalls FU Berlin) für ihre 2003 abgeschlossene, von
Prof. W. Busse betreute romanistische Magisterarbeit „Sprache, Nation und

                                                                                                                              
und Doktoranden.
4 Bei der Bewerbung von Studierenden und Doktoranden kann ein Empfeh-
lungsschreiben eines Hochschullehrers den Nachweis wissenschaftlicher Vor-
arbeiten ersetzen.
5 Der DKV behält sich vor, diese Summe auf zwei Bewerberinnen / Bewerber
aufzuteilen.
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Identität. Sprachpolitische Diskurse im Kontext von Nationalismus am Bei-
spiel Katalonien“. Die Arbeiten und Projekte der Preisträgerinnen werden in
einer späteren Ausgabe der Mitteilungen oder im Rahmen des 20. Deutschen
Katalanistentags näher vorgestellt.

In Barcelona als jove de casal – Ein Erfahrungsbericht

Unser Mitglied Ramona Ludwig (Dresden) hielt sich zwischen 2003 und 2005
mit einem Forschungsstipendium der Generalitat de Catalunya, das an junge
Mitglieder der offiziell anerkannten casals und centres catalans a l’estranger
vergeben wird, in der katalanischen Hauptstadt Barcelona auf. Dieses Stipen-
dium konnte ihr durch den DKV vermittelt werden, wobei dies nicht nur für
Frau Ludwig, sondern auch für unseren Verband und vor allem für unsere
Vizepräsidentin Bàrbara Roviró, die die Betreuung der Stipendiatin und die
Abwicklung des Stipendiums übernommen hatte, eine ganz neue Erfahrung
war, denn obwohl der DKV nun schon seit 2000 als centre català a l’estranger
anerkannt ist, konnten wir zuvor – auch mangels interessierter KandidatInnen
– niemanden mit diesem Programm nach Katalonien entsenden. Vielleicht
macht der folgende Erfahrungsbericht (der uns bereits vor einem Jahr vorge-
legt wurde, aus technischen Gründen aber nicht in den Mitteilungen Nr. 45
untergebracht werden konnte) dem einen oder anderen – auch altersmäßig
„geeigneten“ – DKV-Mitglied Lust, sich ebenfalls für dieses Stipendium zu
bewerben. Für weitere Auskünfte steht Bàrbara Roviró (E-mail <roviro@uni-
bremen.de>) gerne zur Verfügung.

Claus D. Pusch

Postgraduiertenstipendium der Generalitat

Ein verlängertes Wochenende in Barcelona, ein Hauptseminar über Minder-
heitensprachen in der EU und ein anderes über Analyse politischer Diskurse...
wenige Zutaten genügen manchmal und es öffnen sich Wege, von denen man
lange nicht einmal etwas ahnte. Mein Weg führte mich zunächst zu meiner
Magisterarbeit über den politischen Diskurs zum Thema Sprachpolitik in
Katalonien. Doch sollte dies nur eine Zwischenetappe bleiben, denn im letzten
Jahr bekam ich mit Unterstützung des DKV die Möglichkeit, vor Ort weitere
Studien zu betreiben.

Unter den zahlreichen Stipendien, die die katalanische Regionalregie-
rung vergibt, richtet sich eines an junge Mitglieder der casals in aller Welt, vor
allem in Lateinamerika: Beques per a joves membres dels Casals Catalans
(BCC). Mit Hilfe des Stipendiums werden Postgraduierten- bzw. Postdokto-
randenprojekte gefördert, in meinem Fall das Programa de Doctorat „Comu-
nicació multilingüe: estudis de traducció, literatura i lingüística“ des Depar-



Temes Fòrum Pissarra Bibliografia Carpeta 49

tament de Traducció i Filologia der Universitat Pompeu Fabra. Es beinhaltet
die Linien Literatura, Traducció, Discurs, Adquisició i Aprenentatge sowie
Lingüística Formal i Computacional, die allerdings alle ineinander greifen.

Während des Aufenthaltes der Stipendiaten in Katalonien organisiert
die Generalitat – genauer gesagt die AIJOCC (Associació Internacional de
Joves de Casals Catalans) – verschiedene Aktivitäten: Neben dem offiziellen
Empfang im Palau de la Generalitat und einem Besuch des Parlament de
Catalunya stehen auch Ausflüge z.B. zum Kloster Montserrat oder Themen-
abende, beispielsweise zu katalanischen Weihnachtsbräuchen, auf dem Pro-
gramm.

Und was ist mit dem Katalanischen? Viele der Lehrveranstaltungen
an der Universität werden natürlich auf Katalanisch gehalten, jedoch entsteht
tatsächlich eine ‚multilinguale Kommunikation’, da sowohl Studenten als auch
Professoren aus vielen Ländern an dem Programm teilnehmen. Zusätzlich zum
festen Studienprogramm gibt es regelmäßig Gastvorträge von internationalen
Fachleuten der entsprechenden Fachgebiete. Meine zuvor weitestgehend in
autoaprenentatge erworbenen Katalanischkenntnisse konnte ich zum einen
durch Sprachkurse an der Universität bzw. der Escola Oficial d’Idiomes
erweitern, vor allem aber sind es die sozialen Kontakte, die den Zugang zur
Sprache erleichtern. Über die Zentren des Voluntariat Lingüístic an den ver-
schiedenen Universitäten kann man zum Beispiel Tandempartner finden. Sehr
zu empfehlen sind auch musikalische Aktivitäten: In meinem Fall ist es der
Chor der Universität Pompeu Fabra gewesen, der nicht nur zu universitäts-
internen Festlichkeiten auftritt, sondern beispielsweise im Rahmen des Maig
Coral oder auf dem Gelände des Fòrum de les Cultures.

Die vergangenen Monate waren eine einzigartige Erfahrung, sowohl
im Hinblick auf die Studien als auch kulturell, auf Grund der politischen und
gesellschaftlichen Veränderungen auf regionaler, nationaler und internationaler
Ebene. Im kommenden Studienjahr werde ich meinen Aufenthalt in Barcelona
und das Doktorandenprogramm fortsetzen. Mit dem Regierungswechsel in
Katalonien veränderten sich 2004 in einigen Bereichen der Verwaltung die
Zuständigkeiten. Innerhalb des Departament d’Universitats, Recerca i Societat
de la Informació (DURSI) kümmert sich nun die Agència de Gestió de Beques
i Ajuts (AGAUR) um alle Fragen bezüglich der Stipendien.

Internetadressen:
AGUAR <http://agaur.gencat.net>
AIJOCC <http://aijoccbcn.tripod.com/>
Voluntariat Lingüístic <http://www.upf.es/grec/gl/volunt.htm>

Ramona Ludwig
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Premis i beques de l’Institut d’Estudis Catalans – edició 2006

Premis Sant Jordi de l’Institut d’Estudis Catalans

Condicions generals
Els Premis Sant Jordi s’atorguen a persones i a obres que destaquen per llur
vàlua científica o acadèmica. Si es tracta d’obres, les que vulguin aspirar als
premis han d’ésser inèdites, llevat d’aquells en les bases dels quals s’indiqui el
contrari, executades abans d’aquesta convocatòria i redactades en català. Cada
obra pot ésser presentada únicament a un dels premis. Les obres ja premiades
en concursos anteriors o subvencionades per l’Institut no poden ésser conside-
rades. Les obres, d’una extensió no inferior a cinquanta fulls de format ISO
A4, s’han de presentar mecanografiades a un espai i mig i enquadernades.

Les obres aspirants a cada premi han d’ésser presentades mitjançant
exemplar triplicat a la seu principal de l’Institut (carrer del Carme, 47, 08001
Barcelona), amb les indicacions següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor
i premi a què aspira l’obra, i han d’anar acompanyades d’una declaració que el
treball s’ajusta a aquestes condicions.

Fa l’adjudicació de cada premi l’Institut d’Estudis Catalans a proposta
d’una ponència formada per membres de l’Institut o per especialistes que
l’Institut creurà convenient de designar. El premi pot restar desert o no ésser
adjudicat. No poden ésser concedits premis ex aequo ni accèssits, llevat dels
premis en les bases dels quals s’indiqui el contrari. La dotació del premi pot
estar subjecta a la retenció corresponent en concepte d’impost sobre la renda
de les persones físiques (IRPF).

Si un premi resta desert o no és adjudicat, l’Institut pot, excepcional-
ment, destinar-ne l’import, totalment o parcial, a subvencionar un estudiós
perquè prepari, sota la direcció d’un membre de l’Institut, un treball d’un tema
semblant a l’anunciat. El pagament dels imports dels premis prescriu, en tot
cas, el dia 24 de juliol de 2006. L’obra premiada resta propietat de l’autor. Si
els autors ho desitgen, poden recollir els treballs no premiats dins el termini de
dos mesos comptadors des de la data de lliurament del premi. L’Institut no es
compromet a tenir-los a disposició dels autors després d’aquesta data. (La llista
completa dels diferents premis es pot sol·licitar al secretari de l’associació:
<secretari@katalanistik.de>.)

Premis per a estudiants

Les societats filials de l’Institut d’Estudis Catalans convoquen premis per a
estudiants amb l’objectiu d’estimular la redacció de treballs d’iniciació a la
recerca sobre les activitats pròpies de cada societat. Aquests premis es regei-
xen per les condicions generals següents.
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Condicions generals
Poden prendre part en aquesta convocatòria estudiants universitaris i persones
titulades des de l’1 de gener de 2001. Els treballs que vulguin aspirar al premi
han d’ésser redactats en català i han d’haver estat elaborats abans d’aquesta
convocatòria. Llevat dels premis en les bases dels quals s’indiqui el contrari,
no es podran considerar treballs que ja han estat premiats anteriorment o sub-
vencionats per l’Institut o per una altra institució. Els treballs s’han de presen-
tar mecanografiats a un espai i mig en format ISO A4, han d’estar enquader-
nats i han d’anar acompanyats d’un certificat d’estudis. Les obres aspirants a
cada premi han d’ésser presentades mitjançant exemplar triplicat a la seu prin-
cipal de l’Institut (carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona), amb les indicacions
següents: nom, adreça, telèfon i NIF de l’autor i premi a què aspira l’obra, i
han d’anar acompanyades d’una declaració que el treball s’ajusta a aquestes
condicions.

En farà l’adjudicació la societat filial corresponent a proposta d’una
ponència formada per tres membres designats per la Junta Directiva de la soci-
etat filial. La dotació del premi està subjecta a la retenció corresponent en con-
cepte d’IRPF. L’Institut no s’obliga a retornar els treballs no premiats que no
hagin estat recollits dins el termini de dos mesos comptadors des de la data de
lliurament del premi. El pagament dels imports dels premis prescriu, en tot cas,
el dia 22 de juliol de 2005. (La llista dels diferents premis per a estudiants es
pot sol·licitar al secretari de l’associació: <secretari@katalanistik.de>.)

Borses d’estudi

Diversos organismes i fundacions convoquen, mitjançant l’Institut d’Estudis
Catalans, borses d’estudi i ajuts amb l’objectiu d’estimular la realització de
treballs de recerca en diferents àmbits científics. Aquestes borses d’estudi i
ajuts es regeixen per les condicions específiques que tenen estipulades, i llur
dotació està subjecta a la retenció corresponent en concepte d’IRPF.

Ajuts Fundació Mercè Rodoreda

Instituïts l’any 1994. Enguany es convoquen per onzena vegada. Aquests ajuts
són oferts a llicenciats o diplomats universitaris. La Fundació Mercè Rodoreda
convoca quatre ajuts per a l’elaboració d’un treball en una de les línies
següents:
a) Estudi de la novel·la catalana feta entre els anys 1939 i 1983.
b) Estudi de la recepció crítica de l’obra en general o d’alguna obra en parti-

cular de Mercè Rodoreda en un país o en un grup de països.
c) Edició i estudi de l’epistolari de Mercè Rodoreda, preferentment d’un dels

tres períodes següents:
– 1939-1954 / – 1954-1972 / – 1972-1983.

d) Estudi d’un tema lliure relacionat amb la vida o l’obra de Mercè Rodoreda.
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La Comissió Tècnica de la Fundació es reserva el dret de modificar el nombre
d’ajuts de cadascuna de les modalitats. Aquesta Comissió té la potestat de no
adjudicar tots els ajuts que es convoquen. L’import dels ajuts, dotats per la
Fundació Mercè Rodoreda, és de tres mil euros (3.000 €) per ajut.

La Comissió Tècnica de la Fundació nomenarà un tutor per a cada un
dels investigadors guardonats.

Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial acadèmic.
2) El curriculum vitae.
3) Una còpia del DNI o del passaport.
4) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de

l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.

5) El pla del treball.
6) La declaració de la situació professional. En cas de no tenir-ne, declaració

que no es perceben altres ingressos.

Borses d’estudi Generalitat de Catalunya

Instituïdes l’any 1986. Enguany es convoquen per vintena vegada. Els aspi-
rants a les borses han d’ésser investigadors estrangers llicenciats o graduats en
facultats universitàries o escoles superiors entre els anys 1994 i 2005, inclusi-
vament. El Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ofereix
quatre borses per a estades de tres mesos en un territori de llengua catalana a fi
d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana, si bé el període de vali-
desa de la beca es podrà perllongar, com a màxim, per un altre període igual,
per tal que els investigadors tinguin temps de redactar i lliurar l’informe final.
L’import de cada una de les borses, dotades pel Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya i la Fundació Caixa Sabadell, és de quatre mil dos-
cents euros (4.200 €), que s’abonaran en quatre terminis: el primer 30%
s’abonarà a l’inici del treball; el segon 30%, al cap de trenta dies, i el tercer
30%, al cap de seixanta dies, amb la presentació prèvia de l’informe del tutor.
El 10% restant s’abonarà en el moment de lliurar l’informe final.

L’Institut d’Estudis Catalans farà l’adjudicació de les borses a pro-
posta d’una ponència formada per cinc membres: un de la Secció Històrico-
Arqueològica, un de la Secció Filològica, un del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya, un de l’Associació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes i un de la Fundació Congrés de Cultura Catalana. L’Institut
d’Estudis Catalans nomenarà un tutor per a cada un dels investigadors guardo-
nats.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o

inèdits (no superior a dues pàgines).



Temes Fòrum Pissarra Bibliografia Carpeta 53

3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de
l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.

4) El pla del treball projectat i la memòria sobre la manera de dur-lo a terme.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas

que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini mà-
xim d’un any, a partir de la data d’adjudicació.

6) una altra declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi a pre-
sentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria
del treball realitzat.

Borses d’estudi Eusko-Ikaskuntza – Institut d’Estudis Catalans

Instituïdes l’any 1997. Enguany es convoquen per novena vegada. L’Institut
d’Estudis Catalans (IEC) i l’Eusko-Ikaskuntza – Sociedad de Estudios Vascos
(EI-SEV) convoquen dues borses d’estudi destinades a investigadors joves
interessats en l’estudi d’algun aspecte de la cultura catalana o de la cultura
basca. Els aspirants a les borses d’estudi han d’ésser joves investigadors lli-
cenciats o graduats en una facultat universitària o escola superior entre el 1994
i el 2005, ambdós inclusivament.

L’Institut d’Estudis Catalans i l’Eusko-Ikaskuntza – Sociedad de Es-
tudios Vascos nomenaran un tutor de la borsa, que en farà el seguiment cientí-
fic. L’adjudicació de les borses serà decidida per dos jurats nomenats per l’IEC
i l’EI-SEV. Seran valorats positivament els projectes que presentin una anàlisi
comparativa entre les dues cultures. L’import de cada borsa d’estudi és de tres
mil sis-cents euros (3.600 €), destinats a cobrir les despeses d’una estada de
tres mesos seguits en un territori de llengua catalana o de llengua basca amb la
finalitat d’estudiar un tema relacionat amb la cultura catalana o amb la cultura
basca. Tot i això, el període de validesa de la beca es podrà perllongar, com a
màxim, per un altre període igual, per tal que els investigadors tinguin temps
de redactar i lliurar l’informe final.

L’import de les borses s’abonarà en quatre terminis: el primer 30%
s’abonarà a l’inici del treball; el segon 30%, al cap de trenta dies, i el tercer
30%, al cap de seixanta dies, els dos darrers amb la presentació prèvia de
l’informe del tutor. El 10% restant s’abonarà en el moment de lliurar l’informe
final.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o

inèdits (no superior a dues pàgines).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de

l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.

4) El pla del treball projectat i la memòria sobre la manera de dur-lo a terme.
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5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi, en el cas
que li sigui atorgada la borsa, a fer l’estada de tres mesos en el termini mà-
xim d’un any, a partir de la data d’adjudicació.

6) Una altra declaració de la persona sol·licitant en què es comprometi a pre-
sentar, dins el mes següent a la data de terminació de l’estada, una memòria
del treball realitzat.

Borses d’estudi Països Catalans

Instituïdes l’any 2001. Enguany es convoquen per cinquena vegada. La finali-
tat d’aquestes borses és promoure estudis que, en qualsevol àmbit científic,
il·lustrin les relacions entre els diversos territoris del domini lingüístic català –
entre dos territoris com a mínim–, sincrònicament o diacrònica. Es convoquen
quatre borses repartides ; segons la vinculació territorial dels candidats. En el
cas que alguna de les borses quedi deserta, pot ésser adjudicada a un altre can-
didat vinculat a un dels territoris amb borsa assignada. Els aspirants a les bor-
ses han d’ésser investigadors llicenciats o graduats en una facultat universitària
o escola superior entre el 1994 i el 2005, ambdós inclusivament. Es previst que
les borses siguin assignades, respectivament, a candidats vinculats: 1) a les
Illes Balears; 2) al País Valencià; 3) a la Catalunya Nord; 4) a la Franja de
Ponent, Andorra o l’Alguer.

Els estudis tindran una durada de sis mesos, finalitzats els quals
s’haurà de lliurar un informe final en un termini màxim d’un mes.

L’import de cada una de les borses és de quatre mil euros (4.000 €),
que s’abonaran en quatre terminis: el primer 30% s’abonarà a l’inici del tre-
ball; el segon 30%, al cap de tres mesos, i el tercer 30%, al cap de sis mesos,
amb la presentació prèvia de l’informe del tutor. El 10% restant s’abonarà en
el moment de lliurar l’informe final. L’Institut d’Estudis Catalans farà
l’adjudicació de les borses a proposta d’una ponència formada per cinc mem-
bres: el secretari científic de l’IEC i quatre membres més proposats per l’IEC.
Així mateix, nomenarà un tutor per a cada un dels investigadors guardonats.
Cal adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:
1) Una còpia del títol o un certificat oficial universitari.
2) Un curriculum vitae abreujat que inclogui la llista de treballs publicats o

inèdits (no superior a dues pàgines).
3) L’aval d’un professor universitari o d’escola superior o d’un membre de

l’Institut d’Estudis Catalans que es responsabilitzi de la capacitat científica
de la persona sol·licitant.

4) El pla del treball projectat i la memòria sobre la manera de dur-lo a terme.
5) Una declaració de la persona sol·licitant en què es comprometí, en el cas

que li sigui atorgada la borsa, a començar l’estudi abans que es compleixin
cinc mesos des de la data d’adjudicació.

6) Una acreditació de la vinculació al territori sol·licitat.
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Termini d’admissió de sol·licituds (per a tots els premis i borses esmentats):
fins al 2 de desembre de 2005, a les 13 hores. Adjudicació de les borses i dels
ajuts: 24 d’abril de 2006.

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona)

Sokrates-Kontakte zwischen dem deutschsprachigen Raum
und den Katalanischen Ländern – Studierende berichten (I)

Im Rahmen des europäischen Mobilitätsprogramms Sokrates, genauer gesagt
innerhalb des der Hochschulmobilität gewidmeten Unterprogramms Erasmus,
bestehen zahlreiche Kontakte zwischen Universitäten im deutschsprachigen
und im katalanischsprachigen Raum. Diese Sokrates-Kontakte werden natür-
lich besonders intensiv zwischen den philologischen Fächern gepflegt, in
denen ein Auslandsaufenthalt und ein Interesse an der / den jeweils anderen
Sprache(n) auf natürliche Weise aus den Studieninhalten erwächst, aber auch
zwischen zahlreichen anderen Fächern und Disziplinen.

An dieser Stelle soll in dieser (und in einer nachfolgenden) Ausgabe
der Mitteilungen das Wort Studierenden gegeben werden, die im Rahmen von
deutsch-katalanischen Sokrates-Austauschbeziehungen ein Auslandssemester
oder -jahr verbracht haben. Die Studierenden wurden gebeten, ihren Eindruck
vom jeweils anderen Studiensystem sowie von der Hochschul- und Wissen-
schaftskultur und ihre praktischen Erfahrungen an der Gastuniversität wieder-
zugeben. Der folgende Beitrag stammt von Sílvia Teulats, Studentin der Kata-
lanischen Philologie an der Universitat Autònoma de Barcelona, die im Stu-
dienjahr 2003/2004 einen Aufenthalt an der Albert-Ludwigs-Universität Frei-
burg im Breisgau verbracht hat.

DKV-Mitglieder, die ihre Erfahrungen und Gedanken zu Sokrates-
Austauschkontakten weitergeben oder von Erfahrungen ihrer Studierenden
berichten möchten, sind eingeladen, entsprechende Berichte an den Schriftfüh-
rer des DKV (E-mail <secretari@katalanistik.de>) zu senden; diese können in
späteren Nummern der Mitteilungen abgedruckt werden.

Claus D. Pusch

Els estudis de catalanística tenen un futur incert. En general, el català no és la
llengua amb més representativitat dins els departaments de romàniques i segu-
rament la filologia catalana es veurà afectada per la imminent reforma dels
estudis universitaris.

A la Declaració de la Sorbona (1998) i a la Declaració de Bologna
(1999) s’apunten els camins cap a la reforma de l’ensenyament superior dins el
marc europeu. La proposta, que pretén unificar l’estructura dels ensenyaments
universitaris a Europa, planteja subdividir els estudis superiors en tres cicles,
amb un títol corresponent a cada cicle. El primer cicle, de tres anys, corres-
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pondria a una actual diplomatura; el segon cicle, de dos anys més, substituiria
a les llicenciatures actuals i, per últim, un cicle de tres anys que ocuparia el
lloc d’un màster o postgrau.

El problema que s’origina amb la proposta és evident. No queda clar
si els tercers cicles, com a part d’una carrera universitària oficial, serien
públics en gestió i preu. En cas de no ser-ho, quedarien només a l’abast de les
persones amb bona situació econòmica, fet que ja succeeix actualment, però no
de forma tan oficial. A més, els nous títols no es correspondrien amb els actu-
als i el món laboral aniria en funció de les noves titulacions, o bé, de forma
inversa es crearien noves titulacions segons la demanda de treball. Aquest fet
provocaria l’eliminació de titulacions poc rendibles. Si el món laboral tendeix
a adaptar-se a la nova formació, els estudiants que hagin estudiat abans de la
reforma, en sortiran perjudicats perquè quedaran al marge de les noves possi-
bilitats. A Europa el nou model ja ha començat a funcionar, tot i que el grau de
participació del diferents països per ara és divers. Això fa pensar molt, i més a
un estudiant de filologia catalana perquè la titulació perilla i el que és pitjor, la
majoria dels estudiants de filologia catalana no creuen en la importància dels
seus estudis. El desinterès general per seguir estudiant després de la llicencia-
tura és actualment una evidència. No hi ha optimisme i la majoria dels estudi-
ants veuen un futur negre, sense massa sortides al món laboral. La prova més
clara és el descens de nous alumnes matriculats a aquesta carrera durant els
últims anys.

Una de les finalitats d’aquest projecte és millorar i potenciar tant les
habilitats com les competències de l’alumnat. L’adquisició de coneixements és
important, però els plans d’estudis han d’assegurar també l’adquisició de com-
petències que permetin a l’estudiant interpretar dades, comunicar informació
sigui quin sigui el receptor, emetre judicis i aprendre a formar-se una opinió
social, científica i ètica. En resum, adquirir sobretot la capacitat necessària per
seguir avançant en la pròpia formació. A Catalunya, la majoria d’estudiants de
filologia, un cop acabada la llicenciatura, solen tenir la sensació de “no haver
après suficient” i se senten sovint desemparats davant d’un món professional
que gairebé mai els acull com esperaven. Per aconseguir la finalitat esmentada
es dissenya un nou mètode d’avaluació: els ECTS (European Credit Transfer
System), un sistema que vol facilitar l’adaptació del sistema de qualificacions
actual al marc europeu per a una major transparència en els processos de mo-
bilitat d’estudiants arreu d’Europa. Signifiquen una reducció de la pressió lec-
tiva que l’estudiant molt sovint rep a les universitats espanyoles. Els ECTS no
equivalen a hores de classe teòrica o pràctica sinó a hores reals de dedicació i
treball en l’assignatura que s’imparteix. Les hores que l’estudiant passa a la
biblioteca, estudiant, fent un examen o fent un treball, és un temps que serveix
per a una millor preparació de l’assignatura. A Catalunya, els estudiants solen
tenir massa hores lectives i això provoca la desatenció pel cultiu personal.
Amb una reducció d’hores acadèmiques s’aconseguiria un marc de participació
a l’aula més adequat, perquè l’estudiant podria preparar-se millor les assigna-
tures. Durant la meva estada a la Universitat de Freiburg com a estudiant
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Erasmus he agraït la reducció d’hores lectives i la utilització del sistema de
crèdits europeu. A la Universitat Autònoma de Barcelona ja fa un any s’ha
començat a introduir a través de nous plans d’estudis el què s’anomena tutoria
integrada, una mena de complement pràctic a les classes teòriques que també
s’inclou dins el nombre d’hores que conformen els crèdits.

La filologia és una ciència, però no entesa com un conjunt de conei-
xements que cal adquirir. També importen les actituds, la constància i
l’augment de la creativitat. Una qualitat imprescindible hauria de ser la curio-
sitat. L’ideal seria que a través de la carrera es potenciés la capacitat d’establir
relacions entre camps d’estudi a través de la lògica i l’esperit crític. Els “Semi-
naris” que s’ofereixen a les universitats alemanyes són una metodologia de
treball a l’aula gairebé inexistent en els estudis de filologia. Durant els quatre
anys de carrera que he cursat, només un cop m’ha calgut exposar oralment un
tema a classe i va ser curiosament en una assignatura de literatura alemanya.
Per altra banda, poques vegades es potencia la creativitat que suposa haver de
fer un treball de curs. La majoria d’assignatures consten d’unes hores lectives
que s’encaminen precipitadament cap a un examen final. A partir de
l’assistència als seminaris que s’imparteixen a la Universitat de Freiburg, m’he
adonat que l’alumne té la possibilitat d’aprendre a expressar-se davant d’una
audiència per transmetre uns coneixements que ha treballat prèviament sobre
la matèria i que s’adquireixen progressivament la capacitat de relacionar idees
i arguments. A l’aula gairebé sempre sorgeixen preguntes noves, més enllà de
les que existeixen en la teoria. Com tot, però, l’organització d’aquestes classes
no està exempta de problemes. Poden sorgir problemes de metodologia, molt
sovint com a conseqüència de l’elevat nombre d’estudiants que es concentren a
les aules. No és fàcil portar a terme un seminari participatiu i amè amb massa
participants. Tot i això, crec que és en essència una bona forma de desenvolu-
par la capacitat d’investigació i participació dels estudiants. Les classes ma-
gistrals també existeixen (Vorlesungen), i són similars a les classes que he cur-
sat durant els meus estudis. Tot i que el professor condueix sol la classe amb
l’exposició d’un tema determinat, sempre hi ha un torn per a preguntes i
comentaris dels estudiants. La diferència és que he notat molta més participa-
ció per part dels estudiants alemanys.

La meva impressió com a estudiant a Freiburg ha estat positiva. In-
evitablement el que més m’ha cridat l’atenció ha estat la representativitat de la
llengua catalana dins el departament de romàniques. S’imparteixen assignatu-
res en català, classes d’iniciació a la llengua catalana, seminaris de cultura i
societat catalanes, classes de traducció alemany-català, seminaris de literatura.
Potser no és la llengua amb més pes dins del departament, però hi ha la volun-
tat de mantenir-la i difondre-la arreu. El lectorat de català treballa per a la difu-
sió de la llengua i l’intercanvi de relacions entre estudiants alemanys i catalans.
Ofereix cursos de llengua i literatura, proporciona material bibliogràfic, poten-
cia formes per a l’autoaprenentatge de la llengua i organitza nombroses tertú-
lies germanocatalanes. El departament de romàniques, al seu torn, també ofe-
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reix un gran ventall de possibilitats per a la formació i el coneixement de les
llengües romàniques en tota la seva totalitat. Durant un semestre he deixat de
fer únicament llengua i literatura catalanes per fer assignatures menys especí-
fiques en relació amb les que habitualment imparteixo. No m’ha estat possible
equiparar els continguts de les assignatures de què m’havia matriculat a la
Universitat Autònoma de Barcelona, però no m’ha suposat cap problema.
L’assistència a les classes, per si sola, ja obra noves perspectives: ajuda a obrir
els ulls, a sortir d’un mateix per veure’s amb distància i ser capaç de reflexio-
nar sobre la pròpia situació. Aleshores es fa possible comparar des de fora i
aprendre a viure dins d’un altre ambient: deixar de ser un mateix per convertir-
se en molts d’altres. Deixar de fer filologia catalana i veure que hi ha altres
horitzons, i alhora veure que aquests horitzons no estan tan lluny de la filologia
catalana.

Sílvia Teulats Castells

Gutachten und Stellungnahme der Acadèmia Valenciana de la
Llengua zu Status und Benennung des Valencianischen

Wie in den Mitteilungen Nr. 42 (September 2002), S. 75-80, ausführlich darge-
stellt, wurde vom Parlament der Autonomen Region Comunitat Valenciana im
Jahre 2001 die Einrichtung der Acadèmia Valenciana de la Llengua als für die
Standardisierung und Normalisierung des valencianischen Katalanisch maß-
gebliche Institution in die Wege geleitet. Neben verschiedenen soziolinguis-
tisch-dokumentarischen und philologischen Aktivitäten befassten sich die Mit-
glieder der AVL seither auch mit der im País Valencià seit Jahrzehnten kon-
troversen und von verschiedenen politischen und sozialen Akteuren immer
wieder gern manipulativ-demagogisch eingesetzten Fragestellung, wie der
Status des Valencianischen im Diasystem der katalanischen Sprache bewertet
und wie die „llengua dels valencians“ innerhalb und außerhalb der Comunitat
Valenciana denn nun bezeichnet werden soll.

Die Auseinandersetzung mit diesem im regionalpolitischen Kontext
dornigen Thema mündete im Februar 2005 in einer gutachterlichen Entschlie-
ßung zu Status und Benennung des Valencianischen. Obwohl es sicherlich
allzu optimistisch wäre zu glauben, mit diesem Schiedsspruch sei der abstruse
Streit über die Zugehörigkeit des Valencianischen zum katalanischen Diasys-
tem und über die Einheit des Katalanischen endgültig abgeschlossen, handelt
es sich bei dieser Entschließung doch um ein soziolinguistisch so bedeutendes
Dokument, dass uns seine Publikation an dieser Stelle und für die an der
Sprachpolitik des Katalanischen Interessierten unter unseren Mitgliedern
zweckmäßig erscheint. Aus Platzgründen wird allerdings auf die Wiedergabe
der diversen illustrierend-dokumentierenden Anhänge (Annexos 1 – 9), die am
Ende der Entschließung erwähnt werden, verzichtet. Der vollständige Text die-
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ser Anhänge kann beim Schriftführer des DKV (E-mail <secretari
@katalanistik.de>) als WORD-Dokument oder direkt beim Sekretariat der
Acadèmia Valenciana de la Llengua (siehe im Internet unter <http://www.avl.
gva.es>) angefordert werden.

Claus D. Pusch
Acord de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), adoptat en la reunió

plenària del 9 de febrer del 2005, pel qual s’aprova el
Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la denominació i

l’entitat del valencià

Antecedents:
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, ens normatiu del valencià, segons esta-
blix la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, té entre
les seues competències la de «vetlar per l’ús normal del valencià i defendre la
seua denominació i entitat» (art. 7.d).

D’acord amb l’article 4 de la mateixa Llei, l’AVL en les seues actua-
cions s’inspirarà en els «principis i criteris [...] que es desprenen del dictamen
aprovat pel Consell Valencià de Cultura [...] que figura en el preàmbul de la
llei», el qual, pel que fa al nom i a la naturalesa del valencià, establix el següent:

a. «El nostre Estatut d’Autonomia denomina “valencià” a la llengua
pròpia dels valencians, i per tant este terme ha de ser utilitzat en el
marc institucional, sense que tinga caràcter excloent.»

b. «L’esmentada denominació “valencià”, i també les denominacions
“llengua pròpia dels valencians” o “idioma valencià”, o altres, avala-
des per la tradició històrica valenciana, l’ús popular, o la legalitat
vigent, no són ni han de ser objecte de qüestionament o polèmica.
Totes servixen per a designar la nostra llengua pròpia.»

c. «El valencià, idioma històric i propi de la Comunitat Valenciana,
forma part del sistema lingüístic que els corresponents Estatuts
d’Autonomia dels territoris hispànics de l’antiga Corona d’Aragó
reconeixen com a llengua pròpia.»

Partint d’estos principis, el Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, en la
reunió del 19 de desembre del 2003, va aprovar una Declaració institucional
sobre el nom i entitat del valencià i sobre la normativa oficial vigent, en la
qual s’establien, entre altres, estos postulats:

1. «La denominació de valencià és tradicional, històrica, legal, estatutà-
ria i, per tant, la més adequada al marc institucional.»

2. «Esta denominació no és incompatible ni ha d’entrar en contradicció
amb altres denominacions també tradicionals, històriques i legals, que
rep la llengua pròpia dels valencians.»

3. «El nom de la llengua i la seua naturalesa no han de ser objecte de
polèmiques inútils ni de cap classe d’instrumentalització cultural,
social ni política, ja que això només contribuïx a fomentar la desunió
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entre els parlants, a dificultar la promoció del seu ús i a obstaculitzar
la seua normalitat plena.»

4. «La diversitat onomàstica del valencià no pot servir de base a iniciati-
ves que projecten una imatge fragmentada del sistema lingüístic que
els valencians compartim amb altres territoris. Les iniciatives que
adopten els poders públics per a difondre el valencià fora del nostre
àmbit lingüístic tenen tot el reconeixement de l’AVL. En tot cas, estes
han de garantir la difusió de la nostra peculiaritat idiomàtica i s’han
d'ajustar a criteris conceptuals i onomàstics de caràcter integrador.»

A més, en el punt 5 d’eixa mateixa Declaració, s’anunciava un dictamen més
detallat i precís sobre les qüestions anteriors, alhora que, en el punt 6, l’AVL
demanava «a les institucions públiques ser consultada en tots els casos en els
quals es legisle o es prenguen iniciatives sobre el valencià, en allò que afecta
les competències legals que té atribuïdes.»

En virtut de tot el que antecedix, atesos els articles 4, 7.c i 7.d de la
Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, de Creació de
l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Ple de l’AVL, en la reunió del 9 de
febrer del 2005,

Acorda:
1. Aprovar, amb caràcter prescriptiu, el Dictamen sobre els principis i crite-

ris per a la defensa de la denominació i l'entitat del valencià, que
s’adjunta.

2. Publicar-lo, atés el que establix l’article 26 de la Llei 7/1998, en el Diari
Oficial de la Generalitat Valenciana als efectes prevists en l’article 5é de
la mateixa Llei.

3. Comunicar-lo al Govern Valencià i a les Corts Valencianes.
4. Transmetre’l al Govern d’Espanya, al Congrés dels Diputats i al Senat,

així com a les altres entitats normatives de les llengües de l’Estat Espa-
nyol.

5. Difondre’l entre la societat valenciana i, molt especialment, entre les uni-
versitats i totes les entitats que s’ocupen de la promoció del valencià.

Dictamen de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
sobre els principis i criteris per a la defensa

de la denominació i l’entitat del valencià

PREÀMBUL

L’estima dels valencians per la llengua pròpia, considerada com la principal
senya d’identitat del poble valencià, ha quedat palesa al llarg de la història.
Esta estima s’ha manifestat, especialment, en tots els qui, al llarg dels segles,
l’han usada com a vehicle habitual de comunicació.
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Units per l’estima a la «llengua pròpia» («la més alta manifestació de
la personalitat d’un poble»), els signants de les Normes de Castelló, l’any
1932, van saber sumar les voluntats i les «diverses tendències culturals i políti-
ques» del moment en un acord històric, amb la convicció que el futur de la
llengua, que volien pròsper, depenia molt especialment de l’assoliment d’unes
bases «per a la unificació de l’ortografia valenciana». Ho feren superant tota
classe de plantejaments individuals, amb la convicció que el sistema acordat
seria, en el futur, «rectificat i millorat», «a base d’amples acords» superadors
de punts de vista diferents. Era un acord «sense vençuts», considerat com el
punt de partida necessari per a satisfer les inquietuds d’un poble, deien, que
«comença a sentir la dignitat de la llengua pròpia».

Des d’aleshores, s’han multiplicat els estudis sobre el valencià i els
treballs de depuració i de modernització de la llengua, alhora que s’han produït
notables avanços en la seua recuperació i normalització social. No obstant
això, la qüestió de l’entitat de l’idioma i de les implicacions onomàstiques que
se’n deriven dista encara d’estar superada des d’una perspectiva sociolingüís-
tica, a pesar que, des del punt de vista de la ciència filològica, per una banda, i
de la legalitat estatutària valenciana, per l’altra, el tema es puga considerar
resolt. Per tant, cal encara un esforç sensat, solidari i convergent per a evitar
polèmiques que sols perjudiquen l’ús i la promoció del valencià i, de retruc, els
interessos valencians fora de la nostra Comunitat.

Com és sabut, un sector de la societat valenciana considera que
l’idioma propi dels valencians coincidix amb la llengua que es parla en altres
territoris de l’antiga Corona d’Aragó, mentres que un altre sector considera
que és una llengua diferent. Esta polèmica s’ha vinculat, sovint, al tema de la
identitat nacional dels valencians. Per això, en alguns sectors socials, ha tingut
ressò la tesi segons la qual identificar l’idioma propi dels valencians amb el
d’altres pobles (especialment Catalunya) contribuiria a la pèrdua de les senyes
d’identitat del poble valencià i a una hipotètica submissió exterior.

Així mateix, alguns sectors socials han considerat insuficient la incor-
poració al model de llengua formal de solucions lingüístiques valencianes ple-
nament vives i avalades per la tradició clàssica, per la qual cosa han propugnat
una independència total dels valencians quant a la codificació de la seua llen-
gua pròpia com a única via de corregir eixa situació.
 L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana (Llei Orgànica
5/1982, d’1 de juliol) va establir la denominació de valencià per a l’idioma
propi dels valencians, sense que el legislador determinara l’entitat filològica
del que es designava amb eixa denominació ni especificara la institució nor-
mativa de la llengua. Un plantejament tal no ha aconseguit tancar la polèmica,
ja que ha permés i permet interpretacions diferents. Per a uns, el fet que
l’Estatut parle de valencià equival a dir que esta llengua no és la mateixa que
la que es parla en cap altre lloc. Per a altres, en canvi, la solució estatutària
respon al reconeixement d’una denominació secular per a referir-se, en l’àmbit
de la Comunitat Valenciana, a la llengua que els valencians compartim amb



62 Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 46 (Oktober 2005)

altres pobles de l’antiga Corona d’Aragó. Per a uns altres, encara, és perfecta-
ment compatible reconéixer la unitat de la llengua i defendre alhora les carac-
terístiques genuïnes del valencià, com a via per a superar les discrepàncies de
percepció lingüística existents en la societat valenciana.

La promulgació de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (4/1983,
de 23 de novembre, de la Generalitat Valenciana) esdevingué un fet històric de
primer orde en el procés de recuperació del valencià. Per primera vegada es
fixaven les bases legals necessàries per a superar la relació de desigualtat
existent entre les dos llengües oficials de la Comunitat Valenciana, mitjançant
l’articulació de les mesures legals pertinents per a impulsar la incorporació del
valencià al sistema educatiu i fomentar-ne l’ús. Així mateix, el preàmbul de la
Llei establia que la «llengua valenciana és part substancial del patrimoni cultu-
ral de tota la nostra societat» i que «la recuperació i l’extensió del seu ús com
un dels factors de retrobament de la nostra identitat com a poble, ens pertoca
també a tots els valencians». Però, a pesar d’eixos encerts inqüestionables, la
Llei no va definir tampoc l’entitat de la llengua ni va establir l’òrgan normatiu
corresponent.

La Llei de Creació de l’AVL (7/1998, de 16 de setembre, de la Gene-
ralitat Valenciana) ha suposat una fita important en el procés d’harmonització
de les diferents posicions, partint de la base que totes contenen elements posi-
tius per a la nostra llengua. En relació amb la qüestió onomàstica, reconeix que
la denominació de valencià és la més adequada per a referir-se a l’idioma propi
dels valencians i, al mateix temps, proclama que este idioma «forma part del
sistema lingüístic que els corresponents estatuts d’autonomia dels territoris
hispànics de l’antiga Corona d’Aragó   reconeixen com a llengua pròpia» (Pre-
àmbul). Per una altra part, en relació amb el model lingüístic, l’esmentada Llei
garantix que els valencians, mitjançant l’AVL, siguen responsables de la nor-
mativització del seu idioma en la Comunitat Valenciana. No obstant això, en la
pràctica, el problema de fons no s’ha resolt, tal com evidencia la recurrència
amb què el tema de l’entitat i del nom del valencià ha sigut motiu de contro-
vèrsia en els últims anys.

En conseqüència, l’AVL, conscient de la necessitat de resoldre estes i
altres ambigüitats, que només provoquen polèmiques contraproduents per a
l’ús normal i per al prestigi de la nostra llengua, aprova, amb caràcter pres-
criptiu, el següent

DICTAMEN

1. D’acord amb les aportacions més solvents de la romanística acumulades
des del segle XIX fins a l’actualitat (estudis de gramàtica històrica, de
dialectologia, de sintaxi, de lexicografia...), la llengua pròpia i històrica
dels valencians, des del punt de vista de la filologia, és també la que
compartixen les comunitats autònomes de Catalunya i de les Illes Balears
i el Principat d’Andorra. Així mateix és la llengua històrica i pròpia
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d’altres territoris de l’antiga Corona d’Aragó (la franja oriental aragonesa,
la ciutat sarda de l’Alguer i el departament francés dels Pirineus Orien-
tals). Els diferents parlars de tots estos territoris constituïxen una llengua,
és a dir, un mateix «sistema lingüístic», segons la terminologia del primer
estructuralisme (annex 1) represa en el Dictamen del Consell Valencià de
Cultura, que figura com a preàmbul de la Llei de Creació de l’AVL. Dins
d’eixe conjunt de parlars, el valencià té la mateixa jerarquia i dignitat que
qualsevol altra modalitat territorial del sistema lingüístic, i presenta unes
característiques pròpies que l’AVL preservarà i potenciarà d’acord amb la
tradició lexicogràfica i literària pròpia, la realitat lingüística valenciana i
la normativització consolidada a partir de les Normes de Castelló.

2. El fet que una llengua es parle en diferents demarcacions polítiques o
administratives no és una característica exclusiva del valencià, sinó la
situació més habitual en les llengües del món. Així, el portugués es parla
a Portugal i al Brasil; l’anglés és la llengua d’Anglaterra, d’Irlanda, dels
Estats Units d’Amèrica i d’Austràlia; el castellà o espanyol es parla no
sols a Espanya sinó també en la major part dels països hispanoamericans
(Argentina, Mèxic...), etc. Les característiques lèxiques i gramaticals
peculiars del valencià, que el diferencien d’altres parlars del nostre sis-
tema lingüístic, conviuen amb altres característiques compartides majori-
tàriament per tots estos parlars. Per altra part, l’existència d’eixos trets
específics, sentits com a propis i dignes de ser preservats, és un fet comú
en altres llengües.

3. La llengua és un vehicle de comunicació i de cultura. Compartir una llen-
gua, per tant, equival també a compartir el llegat cultural que s’ha trans-
més en eixa llengua. Però això no implica que els valencians no tinguem
unes senyes d’identitat i unes característiques culturals pròpies, i que les
percebem com a clarament diferenciades de les dels altres pobles que
usen la nostra llengua. El mateix, d’altra banda, ocorre entre francesos i
quebequesos, que compartixen el francés; entre portuguesos i brasilers,
que compartixen el portugués, o entre anglesos, irlandesos, nord-ameri-
cans o australians, que compartixen l’anglés, etc. I això sense perjuí que
cadascun d’estos pobles tinga la seua entitat política, social i cultural prò-
pia.

4. En l’àmbit territorial de l’actual Comunitat Valenciana, la llengua pròpia
dels valencians ha rebut majoritàriament el nom de valencià o llengua
valenciana (annex 2), que començà a generalitzar-se, sobretot, a partir de
la segona mitat del XV a causa de l’esplendor politicoeconòmica, cultural
i literària que assolí el Regne de València en aquell moment. A pesar
d’existir una tradició particularista valenciana respecte a l’idioma propi
(annex 3), la consciència de posseir una llengua compartida amb altres
territoris de l’antiga Corona d’Aragó s’ha mantingut constant fins a època
contemporània (annex 4). Per això, la denominació històrica de valencià
ha coexistit amb la de català, documentada en determinades fonts valen-



64 Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 46 (Oktober 2005)

cianes (annex 5), i generalitzada en l’àmbit de la romanística i de la uni-
versitat valenciana de les últimes dècades. Així mateix, no són escassos
els testimonis en què s’ha evitat usar el nom d’una de les parts per a
designar tot el conjunt del sistema lingüístic mitjançant fórmules com-
postes o sincrètiques tals com llengua valenciana i catalana (annex 6), o
bé en què s’han proposat denominacions integradores i superadores de la
diversitat onomàstica (annex 7).

5. La denominació de valencià és, a més, l’establida en l’Estatut d’Autono-
mia de la Comunitat Valenciana. Per tant, d’acord amb la tradició i amb
la legalitat estatutària, l’AVL considera que el terme més adequat per a
designar la llengua pròpia en la Comunitat Valenciana és el de valencià,
denominació que s’ha preservat legalment, ja que és una de les principals
senyes d’identitat del nostre poble. Este nom pot designar tant la globali-
tat de la llengua que compartim amb els territoris de l’antiga Corona
d’Aragó ja esmentats, com també, amb un abast semàntic més restringit,
la modalitat idiomàtica que ens caracteritza dins d’eixa mateixa llengua.
Així mateix, és plenament vàlida la denominació de llengua valenciana,
sense que este ús implique que es tracte d’un idioma diferent del compar-
tit amb els altres territoris ja indicats.

6. És un fet que a Espanya hi ha dos denominacions igualment legals per a
designar esta llengua: la de valencià, establida en l’Estatut d’Autonomia
de la Comunitat Valenciana, i la de català, reconeguda en els estatuts
d’autonomia de Catalunya i les Illes Balears, i avalada per l’ordenament
jurídic espanyol (annex 8) i la jurisprudència (annex 9). L’existència
d’eixes dos denominacions pot crear equívocs sobre la cohesió de
l’idioma en alguns contexts, especialment fora de l’àmbit lingüístic com-
partit. Per esta raó l’AVL considera necessari que els governs autonòmics
implicats, en col·laboració amb el Govern espanyol, adopten les mesures
pertinents (habilitació de fórmules sincrètiques o similars, per exemple) a
fi que, especialment fora d’eixe àmbit lingüístic, s’harmonitze la dualitat
onomàstica del nostre idioma amb la projecció d’este com a una entitat
cohesionada i no fragmentada. Estes fórmules s’haurien d’anar introduint
també en àmbits acadèmics o d’altra naturalesa. D’esta manera es podria
garantir coherentment la legítima presència del gentilici valencià fora de
la nostra Comunitat i, alhora, conciliar la realitat filològica amb la realitat
legal i sociològica valenciana.

7. En relació amb el model de codificació de la llengua, cal tindre present
que no tots els idiomes de cultura han seguit unes directrius úniques i
exclusives. Hi ha models de codificació que tenen un caràcter molt cen-
tralista i que es basen en una única varietat literària (com és el cas de
l’italià, format a partir fonamentalment del florentí literari); n’hi ha uns
altres que es basen en una varietat creada a partir de l’adopció d’elements
de diferents parlars (com és el cas de l’èuscar batua), i n’hi ha d’altres,
encara, que respecten les diferents modalitats dins de la unitat (com és el
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cas del portugués de Portugal i el del Brasil). Esta última possibilitat,
atesa la rica tradició lingüística i literària del valencià dins de la llengua
compartida, és la que l’AVL considera com la més adequada per al nostre
idioma, ja que permet respectar la diversitat dins de la unitat. El que es
proposa, per al conjunt de la llengua és, per tant, una codificació policèn-
trica alhora que convergent.

8. Partint d’estos criteris, en l’àmbit territorial valencià, la codificació s’ha
fet i es fa d’acord amb un model que incorpora les característiques prò-
pies dels parlars valencians, tal com es reflectix en els acords normatius
adoptats fins ara per l’AVL. Això possibilita disposar de versions valen-
cianes pròpies (mitjans de comunicació, productes audiovisuals, aplica-
cions informàtiques, mercat editorial, texts litúrgics i religiosos...), la qual
cosa no s’ha d’interpretar com a signe de fragmentació lingüística, sinó
com una via de promoure l’ús de l’idioma mitjançant l’acostament del
model de llengua valencià als seus usuaris. En esta direcció, l’AVL, aco-
llint-se als punts 87 i 88 de la instrucció pontifícia Liturgiam authenticam,
ha optat per fer una nova versió dels texts litúrgics catòlics, a partir dels
texts canònics llatins, fidel no sols a les peculiaritats lingüístiques pròpies
sinó a una rica tradició històrica de versions litúrgiques valencianes.

9. Sense perjuí del que assenyala el punt anterior, en els usos oficials i ins-
titucionals de l’idioma que, amb un abast general, es facen fora del con-
junt de tot el seu àmbit territorial, s’hauria d’utilitzar un model de llengua
convergent, basat en formes clàssiques integradores, la determinació i
aprovació del qual hauria de correspondre a les diferents institucions amb
competències normatives sobre la llengua compartida. Esta desitjable
convergència ha de ser perfectament compatible amb la possibilitat
d’utilitzar els models de llengua propis de cada territori en els usos que
afecten les relacions particulars entre les institucions de fora del nostre
àmbit lingüístic (resta d’Espanya, Unió Europea...), per una banda, i les
institucions i les persones físiques i jurídiques de les comunitats autòno-
mes que compartixen el mateix idioma, per una altra.

En conseqüència, l’AVL, fent ús de les atribucions que li conferix l’article 5
de la Llei 7/1998, de 16 de setembre, de la Generalitat Valenciana, insta totes
les institucions valencianes, les administracions, els poders públics i el sistema
educatiu, així com els mitjans de comunicació, les entitats, els organismes i les
empreses de titularitat pública o que compten amb finançament públic a ajus-
tar les seues iniciatives en defensa de la denominació i l’entitat del valencià
als principis i criteris continguts en el present dictamen. Així mateix, l’AVL fa
una crida a tots els parlants del nostre idioma perquè, amb la màxima genero-
sitat i flexibilitat, cooperen en la solució del denominat conflicte lingüístic
valencià amb sentit comú i visió de futur. És una condició necessària, per bé
que no suficient, per a fer possible l’ús normal i la dignificació de l’idioma en
un context de globalització creixent on la pervivència de llengües minoritza-
des com la nostra exigix, entre altres coses, una gran solidaritat entre tots els
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seus usuaris i l’allunyament tant de qualsevol temptació fragmentarista com
de qualsevol esperit uniformitzador monocèntric.

Monestir de Sant Miquel dels Reis
València, 9 de febrer del 2005

Annexos

• Annex 1. Selecció de testimonis on es documenta la identificació del con-
cepte llengua amb el de sistema lingüístic.

• Annex 2. Selecció de testimonis on es documenta l'ús de la denominació
de valencià o llengua valenciana.

• Annex 3. Selecció de testimonis on es documenta la consciència del parti-
cularisme lingüístic i onomàstic valencià.

• Annex 4. Selecció de testimonis valencians on es documenta la conscièn-
cia de compartir una mateixa llengua amb catalans i balears.

• Annex 5. Selecció de textos valencians on es documenta l'ús de la deno-
minació de català o llengua catalana per a referir-se a la llengua pròpia
dels valencians.

• Annex 6. Selecció de testimonis valencians on es documenta l'ús de
denominacions compostes per a referir-se a la llengua dels valencians.

• Annex 7. Selecció de testimonis on es documenta l’ús de termes distints
de valencià i català per a referir-se a la llengua dels valencians.

• Annex 8. Algunes normes de l'ordenament jurídic de l'Estat Espanyol que
homologuen l'idioma propi dels valencians i el català.

• Annex 9. Algunes sentències judicials que avalen la denominació de
català o llengua catalana per a designar l'idioma propi dels valencians, o
bé la consideren sinònima o homologable a la de valencià o llengua
valenciana.

CoPEC wird zu ICIC

Ab Januar 2005 hat das ICIC (Institut Català de les Indústries Culturals) die
Aufgaben des CoPEC für die Förderung der katalanischen Kultur im Ausland
übernommen. Das Berliner CoPEC-, nun ICIC-Büro bleibt erhalten und ist
weiterhin unter der bekannten Postanschrift Paul-Zobel-Str. 8K, D-10367 Ber-
lin, Tel. +49 (0) 30 / 5 51 95 40, Fax: +49 (0) 30 / 5 54 89 104, erreichbar;
allerdings gibt es eine neue E-mail-Adresse: <icic.berlin@t-online.de>. Die
Leitung des Berliner Büros liegt in den Händen von Neus López.
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Tagungsankündigungen
(in chronologischer Reihenfolge)

Wenn Sie an dieser Stelle einen ausführlicheren Hinweis auf eine von Ihnen
(mit-)organisierte Tagung veröffentlichen möchten, bitten wir Sie um Zusen-
dung des abzudruckenden Textes per E-mail-Anhang oder als gute Scanner-
Vorlage. Bei Hinweisen ohne ausdrücklichen Textentwurf (also z.B. bei Zu-
sendung des unkommentierten Ausschreibungsprospekts) werden nur Datum,
Titel / Thema und eine Kontaktadresse angegeben. Spezifisch katalanistische
Tagungen sind in der Zusammenstellung durch das DKV-Symbol der „quatre
barres“ hervorgehoben.

Societat Verdaguer: VI Col·loqui sobre Verdaguer:
„Verdaguer: llengua, retòrica i poètica“
Vic, 10.–12. November 2005

Information und Anmeldung: Universitat de Vic, Societat Verdaguer, C/ de la
Laura, 13, E-08500 Vic, tel. 93 / 8 81 60 24, fax 93 / 8 81 43 07, E-mail
<societat. verdaguer@uvic.es>, Internet: <www.societatverdaguer.org>.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Information in den Mitteilungen Nr. 45
(Dezember 2004 / Januar 2005), S. 93f.

IV Simposi Internacional de Literatura Autobiogràfica: Diaris i
dietaris; Alacant, 10.-12. November 2005

Information und Anmeldung: M. Ángels Francés, Anna Esteve, Grup de
Recerca de Literatura Contemporània, Universitat d’Alacant, Departament  de
Filologia Catalana, Campus de Sant Vicent del Raspeig, Apartat de correus 99,
E-03080 Alacant, c/e <autobiografia@ua.es>.

Congreso Internacional de Análisis del Discurso Oral en español
Almería, 23.-25. November 2005

Los objetivos fundamentales del Congreso son los siguientes:
1. Profundizar en la teoría del discurso oral a través del mejor conocimiento de
las unidades del discurso, la cortesía en la interacción oral, el comentario lin-
güístico de textos orales, etc.
2. Avanzar en el mejor conocimiento de los corpora de lengua oral, mediante
la reflexión en torno a su conservación, su transcripción y su utilización en la
investigación lingüística.
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3. Identificar las distintas estrategias textuales de representación socio-discur-
siva utilizadas por el endogrupo para hacer referencia al exogrupo. Así, por
ejemplo, queremos prestar una atención prioritaria al tratamiento discursivo de
la inmigración a partir de los fundamentos teórico-metodológicos ofrecidos por
el Análisis Crítico del Discurso (ACD).

Organizadores:
Luis Cortés Rodríguez (Universidad de Almería)
Antonio M. Bañón Hernández (Universidad de Almería)

Envío de comunicaciones:
Los interesados en presentar sus trabajos durante el Congreso deberán enviar
un resumen de los mismos en soporte informático (preferentemente en Word o
en formato RTF) antes del 15 de octubre por correo electrónico o por correo
ordinario a las direcciones fijadas en la convocatoria. En el resumen se hará
constar la siguiente información: a) título del trabajo, b) autor o autores, c) afi-
liación institucional, d) hasta cinco palabras clave, e) resumen, que deberá
tener entre 250 y 350 palabras, las cuales describirán brevemente el marco teó-
rico adoptado, las hipótesis de trabajo y los resultados esperados-obtenidos. En
un plazo máximo de una semana la organización dará una respuesta sobre la
aceptación o no de dicho trabajo.

El coste de la matriculación será, según los casos, el siguiente: Asistentes con
comunicación: 100 euros (con derecho a la recepción de las Actas); Asistentes
sin comunicación: 30 euros; Estudiantes: 15 euros.

Direcciones de contacto: <lcortes@ual.es>, <amhernan@ual.es>. Teléfonos de
contacto: 00 34 / 9 50 / 26 90 24, 00 34 / 9 50 / 01 53 96, fax: 00 34 / 9 50 / 01
54 66.

2n Col·loqui Europeu d’Estudis Catalans
Béziers, 19.-21. Januar 2006

Information und Anmeldung: Christian Camps, Université Paul-Valéry de
Montpellier, Centre Universitaire Du Guesclin, 3, allée du Doyen Nerson, B.P.
310, F-34506 Béziers Cedex, E-mail <camps.christian@wanadoo.fr>.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Information auf S. 28-30 dieser Mitteilun-
gen.
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20. Deutscher Katalanistentag / 20è Col·loqui Germano-Català:
“Català: universal – particular”, Tübingen, 23.–25. Februar 2006

Information und Anmeldung: Prof. Dr. Johannes Kabatek, Eberhard-Karls-
Universität, Romanisches Seminar, Wilhelmstraße 52, D-72075 Tübingen,
E-mail <kabatek@uni-tuebingen.de>, Internet <www.kabatek.de/catala>.

Beachten Sie bitte die ausführlichen Information auf S. 19-25 dieser Mitteilun-
gen.

Colloque “Vitalité sociolinguistique et création culturelle
en langues de France au XXIe siècle”
Université Paul-Valéry Montpellier III, 31. März + 1. April 2006

Organisé par le Collectif “Histoire Sociale des Langues de France” et l’AR-
SER-Laboratoire Dipralang / Montpellier III.

Appel à communications / interventions

L’ensemble des langues minoritaires de France, qu’elles soient territorialisées
comme les langues dites “régionales” ou comme celles des DOM-TOM, ou
non-territorialisées comme celles issues d’une immigration, font l’objet, sous
l’égide de l’AULF et avec l’aide de la DGLFLF, d’une recherche sociolin-
guistique entreprise sous la direction scientifique du Collectif Histoire Sociale
des Langues de France.

Cette recherche vise à donner des langues en question une présenta-
tion et d’établir entre elles (au sein de chacun des trois groupes désignés) des
transversalités. Un autre axe du même travail collectif visera à proposer des
traitements transversaux de l’ensemble des langues de France et l’un des
moyens envisagés, pour cette perspective, est l’organisation de rencontres
thématiques.

La première de ces rencontres s’interrogera sur les expressions cultu-
relles de toutes sortes : chanson, théâtre, cinéma … qui utilisent une langue
minoritaire de France, que celle-ci soit employée exclusivement ou qu’elle soit
employée en même temps que le français ou/et en même temps qu’une autre
langue minoritaire (occitan-arabe maghrébin, breton-kabyle…) selon des mo-
dalités variables (mélange, alternance…) et des proportions tout aussi variables
(depuis le simple emprunt lexical jusqu’à la construction d’un texte bilingue).

Le Collectif Histoire Sociale des Langues de France souhaite lors de
cette rencontre donner le plus possible la parole aux créateurs concernés par
cette problématique. Il souhaite également que les analyses proposées prennent
en compte pour une même pratique culturelle plusieurs situations de contacts
et donc plusieurs langues de France.
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Les propositions de communications / interventions (titre et résumé
d’une quinzaine de lignes) sont à adresser avant le 30 septembre 2005, à Henri
Boyer, e-mail <henri.boyer@univ-montp3.fr>.

7è Congrés de Lingüística General
Universitat de Barcelona, 18.-21. April 2006

Estimats col·legues,
Tenim el plaer d’anunciar-vos que la 7a edició del Congrés de Lingüística
General (CLG7) se celebrarà a la Universitat de Barcelona els dies 18 a 21
d’abril  de 2006.  Com en les convocatòries anteriors (València, Granada, Sala-
manca, Cadis, Lleó i Santiago de Compostella), l’objectiu principal serà donar
a conèixer les  investigacions en lingüística que es realitzen a les diverses uni-
versitats del país i de l’estranger. A més dels formats de presentació tradicio-
nals, el  congrés incorpora novetats interessants, com l’organització de simpo-
sis i taules rodones de temàtiques diverses. Tot plegat en una universitat que
convida  a la reflexió i a l’intercanvi de coneixements i en una ciutat que ofe-
reix als visitants tot el seu atractiu cultural, turístic i lúdic.

Podeu consultar la informació detallada sobre la presentació de pro-
postes de comunicació a la pàgina <http://www.ub.edu/ling/clg7>.

Informació: 7è Congrés de Lingüística General, Universitat de Barcelona,
Departament de Lingüística General, e-mail general: <clg7@ub.edu>, e-mail
abstracts: <abstracts.clg@ub.edu>, WWW: <http://www.ub.edu/ling/clg7>

Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
(AILLC):
XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes
Budapest, 4.-9. September 2006

L’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (AILLC) té com
a finalitat aplegar les persones de tot arreu interessades per la filologia catalana
i fomentar els estudis de llengua i literatura catalanes. L'Associació organitza
un Col·loqui cada tres anys per a debatre temes científics de l'especialitat; els
Col·loquis han tingut lloc a Estrasburg (1968), Amsterdam (1970), Cambridge
(1973), Basilea (1976), Andorra-Barcelona (1979), Roma (1982), Salou-Tarra-
gona (1985), Tolosa de Llenguadoc (1988), Alacant-Elx (1991), Frankfurt am
Main (1994), Palma de Mallorca (1997), París (2000) i Girona (2003). L'As-
semblea General de l’AILLC celebrada a Girona l’any 2003 va aprovar per
unanimitat la candidatura de Budapest com a seu del XIVè Col·loqui.
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Seu i dates del Col·loqui: El XIVè Col·loqui Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes tindrà lloc a Budapest, a la Universitat Eötvös Loránd, durant
la setmana del 4 al 9 de setembre de l’any 2006.

Temes del Col·loqui: Per acord de la Junta de Govern de l’AILLC, reunida a
Barcelona el 3 de setembre de 2004, es fixen els temes següents:
1. Contactes internacionals de la literatura catalana a partir del modernisme
(Enfocament previst: traducció, traductologia, paral·lelismes, influències i re-
cepció crítica)
2. Contactes lingüístics del català amb altres llengües (Enfocament previst:
manlleus, lingüística comparada i tipologia lingüística)
3. Fraseologia (Enfocament previst: fraseologia comparada, fraseologia i tra-
ducció, fraseodidàctica, fraseografia)

Treball científic: El treball científic comprendrà els aspectes següents:
1. Conferències plenàries: hi haurà una conferència inaugural i una de clau-
sura;
2. Ponències: la Junta de Govern de l’AILLC ha invitat vuit especialistes a
presentar ponències de 45 minuts sobre un dels temes del Col·loqui.
3. Taula rodona: “Les traduccions del català a les llengües de l’Europa Centro-
riental”.
4. Comunicacions: tots els membres de l’AILLC poden presentar comunica-
cions de 20 minuts de durada sobre els temes proposats. Els qui encara no en
siguin membres poden fer-se’n adreçant una sol·licitud d’ingrés a l’AILLC
avalada amb la firma de dos membres (AILLC, Carrer del Carme 47, E-08001,
Barcelona; aillc@iecat.net).
Els qui decideixin presentar una comunicació hauran de trametre un resum
(d’una llargada mínima d’una pàgina i màxima de dues) al Comitè Organitza-
dor abans del 30 de desembre de 2005. En aquest resum s’especificarà
l’interès del tema escollit, com també l’objectiu, la metodologia i, si escau, les
conclusions de la comunicació. El Comitè decidirà sobre l’admissió de les
comunicacions i ho comunicarà als autors durant el febrer i el març de 2006.

Proposta de programa:
Dilluns 4: Arribada i allotjament
Dimarts 5: Matí: recepció, conferència inaugural Tarda: ponències, comunica-

cions Vespre: activitats complementàries
Dimecres 6: Matí: ponències, comunicacions Tarda: comunicacions, taula

rodona Vespre: activitats complementàries
Dijous 7: Excursió
Divendres 8: Matí: ponències, comunicacions Tarda: comunicacions, assem-

blea de l’AILLC
Dissabte 9: Matí: ponències, comunicacions, conferència de clausura

Circulars: La segona circular del Col·loqui es trametrà el gener de 2006.
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Correspondència: Per a informació general i per a qualsevol qüestió referent a
l’organització del Col·loqui adreceu-vos a:
Departament d’Espanyol, AILLC
Universitat Eötvös Loránd
Budapest 1088, Múzeum krt.4/C
Hongria
Fax (00 36 1) 4 11 65 60
E-mail: <AILLCBudapest@freemail.hu>

Membres de la Junta de Govern:
President: Albert G. Hauf Valls; Vicepresident: Philip Rasico; Secretària:
Lídia Pons Griera; Vicesecretària: Ildikó Sziii; Tresorer: Joaquim Rafel Fon-
tanals; Vocals: Joan Armangué Herrero, Joan Mas Vives, Josep Nadal Farre-
ras, Beatrice Schmid.

Comitè organitzador:
Presidenta d’honor: Katalin Kulin; President: Kálmán Faluba; Vicepresident:
Balázs Déri; Secretària: Ildikó Szijj; Tresorera: Erika Mezösi; Vocals: Dóra
Faix, Kàroly Morvay, Eloi Castelló, Jordi Giné.

3. Freiburger Arbeitstagung zur Romanistischen Korpuslinguistik:
„Korpora und Pragmatik“
Freiburg im Breisgau, 14.–17. September 2006

Information und Anmeldung: Dr. Claus D. Pusch, Albert-Ludwigs-Universität,
Romanisches Seminar, Werthmannplatz 3, D-79085 Freiburg im Breisgau, Fax
07 61 / 2 03 31 95, E-mail <info@corpora-romanica.net>, Internet: <www.
corpora-romanica.net>.
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Publicacions dels nostres socis

Gergen, Thomas (2004): „Andorra“; in: Cordes, Albrecht et al. (Hg.): Hand-
wörterbuch zur deutschen Rechtsgeschichte. 2., völlig überarbeitete und
erweiterte Auflage. 2. Lieferung, Berlin : Erich Schmidt, Sp. 227-228.

Panorama de les revistes de catalanística

An dieser Stelle werden die Inhaltsverzeichnisse der jeweils aktuellen Ausga-
ben katalanistischer Fachzeitschriften abgedruckt, soweit sie uns zugänglich
sind. Außerdem werden Angaben zu Bezugsmöglichkeiten gemacht. Mit den
Informationen können Sie aber auch einzelne Artikel per Auswärtigem Leih-
verkehr (Fernleihe) bestellen.

Journal of Catalan Studies / Revista Internacional de Catalanística (Jocs)
7 (2004) (Cambridge / Barcelona), ISSN 1139-0271 (elektronische Zeitschrift)
Herausgegeben von Dominic Keown und Max Wheeler.

Montserrat Adam: L’extensió velar a les persones 4, 5 del present d’indicatiu
al nord-est del català central

Lourdes Orozco: Els Joglars: quaranta anys de vida
Dídac Llorens Cubedo: Rain and spring in Sinera and the Waste Land
Manel Ollé: L’espai desert de Pere Gimferrer: Ruptura i transició
Federico Vázquez Osuna: La finalitat de la repressió franquista: Manlleu i

Santa Eugènia de Berga (1931-1945)

Redaktionsanschrift: per E-mail an die beiden Herausgeber: Dominic Keown
<dk209@cam.ac.uk> und Max Wheeler <max@cogs.susx.ac.uk> oder an
<jocs@uob.es>.
Bezug: via Internet unter <http://www.uoc.es/jocs>.

Zeitschrift für Katalanistik (ZfK) 18 (2005) (Freiburg i. Br. / Tübingen)
ISSN 0932-2221, 296 S.
Herausgegeben von Johannes Kabatek, Claus D. Pusch, Tilbert Dídac Steg-
mann und Gerhard Wild.
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Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19. Katalanistentags
(Köln 2003) erschienen

Nachdem es bereits im Vorjahr gelungen war,
publizistische „Altschulden“ von zurückliegenden
Katalanistentagen abzutragen und entsprechende
Aktenbänden in den Druck zu geben, konnten nun
auch im laufenden Jahr bereits zwei Sammelbände
mit den wissenschaftlichen Erträgen unserer Tagun-
gen abgeschlossen und dem interessierten Fach-
publikum vorgelegt werden: zum einen erschien –
als Band 2 der neueröffneten Reihe „Biblioteca Ca-
talànica Germànica – Beihefte zur Zeitschrift für
Katalanistik“ – eine Auswahl von Beiträgen mit
valencianischer Thematik, die ursprünglich auf dem
16. Deutschen Katalanistentag (Bochum 1999) vor-
getragen worden waren (vgl. nachfolgenden Hinweis). Zum andern aber legten
die Organisatoren des 19. Deutschen Katalanistentags (Köln 2003) nach einer
ausgesprochen kurzen Bearbeitungszeit nun schon die Akten der sprachwis-
senschaftlichen Sektionen der Kölner Tagung vor, die unter dem Titel „Nor-
mes i identitats / Normen und Identitäten“ im Axel-Lenzen-Verlag Titz
erschienen sind und zu einem sehr moderaten Preis über den Buchhandel oder
direkt beim Verlag (<http://www.axel-lenzen-verlag.de>) erworben werden
können. Der für ein Fachbuch diesen Umfangs wirklich günstige Verkaufs-
preis wurde durch die großzügige Förderung des Publikationsprojektes durch
das Institut Ramon Llull (Barcelona) ermöglicht.

Der Band „Normes i identitats / Normen und Identitäten“, herausge-
geben von Bàrbara Roviró, Aina Torrent-Lenzen und Andreas Wesch, be-
inhaltet auf 322 Seiten insgesamt 16 der Beiträge rund um die Thematik von
Sprachnorm und Sprachstandardisierung, die im Zentrum der linguistischen
Kölner Sektionen standen, eingerahmt von den beiden Plenarvorträgen der
damaligen Ehrengäste der Sektion, Georg Kremnitz (Wien; „Mein Weg zum
Katalanischen“, S. 5-10) und Joan Veny (Barcelona; „Norma i espai en cata-
là“, S. 291-320). Nachfolgend sei das Inhaltsverzeichnis des Bandes vorge-
stellt:

Bàrbara Roviró (Bremen) / Aina Torrent-Lenzen (Köln) / Andreas
Wesch (Köln): Pròleg · Vorwort ........................................................... 1

Georg Kremnitz (Wien): Mein Weg zum Katalanischen ........................... 5
Joan Costa (Barcelona): La norma en català: nocions i denominacions .... 21
Carsten Sinner (Berlin): Evolució de les normes d’ús als països de parla

catalana i el problema del concepte de norma ...................................... 35
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Aina Torrent-Lenzen (Köln): Sprachnorm: ein dynamischer Begriff für
eine dynamische Sprachwirklichkeit –Überlegungen zur Definition
der Begriffe Ist-Norm und Soll-Norm am Beispiel der hispano-
romanistischen Normenforschung ........................................................ 59

M. Salomé Ribes Amorós (Lleida): L’obra d’Alfons Par com a exemple
d’antinormisme militant ....................................................................... 77

Narcís Iglésias (Girona): La norma fabriana segons Josep Calveras ......... 95
Joan Julià-Muné / Imma Creus (Lleida): El paper dels mitjans

de comunicació en la configuració de l’estàndard oral
(nord-)occidental de la llengua catalana ............................................... 111

Beatriu Guarro i Picart (Barcelona): Construcció de les identitats
femenines a través dels anuncis de televisió ........................................ 131

Caterina Molina (Barcelona): Mitjans, ordre simbòlic i identitat .............. 143
Lídia Pons i Griera (Barcelona): Lèxic i construcció de la identitat

en els anuncis ........................................................................................ 159
Mercè Pujol Berché (Lille): La cognició social de l’espai simbòlic i les

reestructuracions de les identitats dels autòctons catalans ................... 175
Josep Martines / Héctor Gonzàlvez / M. Isabel Guardiola / Sandra

Montserrat (Alacant): Lèxic i identitat: lexicografia i estandardització
al País Valencià (Guia d’usos lingüístics II. Aspectes lèxics de
l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana) ............................. 193

Maridès Soler (Trier): “El valencià per guerrejar, el mallorquí per
navegar i el català per comerciar”: Normes socioculturals segons
la paremiologia ..................................................................................... 215

Josep Maria Navarro (València): Norma, interferència i variació –
Teresa Pàmies: Quan érem capitans .................................................... 229

Katharina Wieland (Berlin): Die Sprache der Jugend in Katalonien:
eine Varietät des Katalanischen – Überblick über den bisherigen
Forschungsstand ................................................................................... 237

Benno Berschin (Heidelberg) / Hans-Ingo Radatz (Aachen / Eichstätt):
Un nuevo modelo comparativo del uso lingüístico regional
en Europa occidental ............................................................................ 255

Empar Devís (Bologna): Ús i norma del català a l’Alguer ........................ 279
Joan Veny (Barcelona): Norma i espai en català ....................................... 291

 Bàrbara Roviró / Aina Torrent-Lenzen / Andreas Wesch (ed.): Normes i
identitats / Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des 19.
Deutschen Katalanistentags Köln 2003 (Sprachen in Forschung und Lehre; 3).
Titz: Axel-Lenzen-Verlag, 2005. 322 S. ISBN 3-933223-10-5. 17 EUR.
Bestellungen an <order@axel-lenzen-verlag.de>.

Im Prinzip soll aus jedem Deutschen Katalanistentag eine Veröffentlichung
hervorgehen, die die Arbeit in den jeweiligen wissenschaftlichen Sektionen
durch die Publikation ausgewählter Vorträge und Referate dokumentiert und
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die Ergebnisse der Tagung der Fachwelt zugänglich macht. Allerdings ist es in
der Vergangenheit aus unterschiedlichsten Gründen öfter zu Verzögerungen
bei der Herausgabe und Drucklegung der Aktenbände gekommen, sehr zum
Leidwesen der Autorinnen und Autoren, denn in vielen Bereichen unserer
philologischen Disziplin ist der Aspekt der Aktualität und schnellen Zugäng-
lichkeit der Arbeiten maßgeblich für die erzielbare Rezeption; Texte, die schon
zum Zeitpunkt ihres Erscheinens inhaltlich oder bibliographisch veraltet schei-
nen, werden in der Fachwelt nicht mehr wahrgenommen. Aus diesem Grund
hat der Vorstand des DKV bereits vor längerer Zeit beschlossen, dass die
Organisatoren von Sektionen auf Katalanistentagen nur noch dann in den
Genuss eines Druckkostenzuschusses durch den Verband kommen sollen,
wenn die Publikation der Akten maximal 2 Jahre nach Abschluss der Tagung
erfolgt; der DKV folgt damit dem Beispiel anderer romanistischer Fachver-
bände, die durch ähnliche „Spielregeln“ eine zeitnahe Edition der Sektions-
akten sicherstellen wollen.

Im Folgenden liefern wir unseren Mitgliedern eine Übersicht über die
Publikation von Sektionsakten seit dem 15. Deutschen Katalanistentag (1998):

15. Deutscher Katalanistentag (Freiburg im Breisgau, 2.-4. Oktober 1998;
Organisation: Eva Centellas i Oller, Claus D. Pusch)

Sprachwissenschaftliche Sektion:

 Claus D. Pusch (Hg.): Katalanisch in Geschichte und Gegenwart.
Sprachwissenschaftliche Beiträge / Estudis de lingüística (DeLingulis; 1).
Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2001. 230 S. ISBN 3-86057-662-3.

Literaturwissenschaftliche Sektion:

 Claus D. Pusch / Aina Torrent-Lenzen (Hrsg.): De viva veu. Beiträge zur
katalanischen Literatur / Estudis de literatura catalana (Studien zur Lite-
raturwissenschaft; 2). Titz: Axel-Lenzen-Verlag, 2000. 118 S. ISBN
3-933223-02-4.

16. Deutscher Katalanistentag (Bochum, 4.-6. Juni 1999; Organisation: Pilar
Arnau i Segarra)

Sektion „Deutsch-valencianische Kulturbeziehungen im 20. Jahrhundert“:

 Pilar Arnau i Segarra / Claus D. Pusch / Tilbert D. Stegmann (ed.): Mi-
rades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura (Biblioteca
Catalànica Germànica; 2). Aachen: Shaker, 2005. 178 S. ISBN 3-8322-
3754-2.
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Einzelne Beiträge der allgemeinen Sektion des 16. Katalanistentags sind in der
Zeitschrift für Katalanistik 15 (2002) veröffentlicht worden; siehe Mitteilungen
Nr. 42 (September 2002), S. 97f.

17. Deutscher Katalanistentag (Münster, 6.-8. April 2000; Organisation:
Pilar Arnau i Segarra, Bàrbara Roviró, Ulrich Hoinkes)

Sektion 3 „La literatura i l’art en el seu context social“:

 Pilar Arnau i Segarra / August Bover i Font (Hrsg.): La literatura i l‘art
en el seu context social (Biblioteca Milà i Fontanals; 44). Barcelona: Publi-
cacions de l‘Abadia de Montserrat, 2003. 138 S. ISBN 84-8415-530-7.

Sektion 4 „El barroc català i el viatge dels germans Fontanella a Münster“:

Die Beiträge dieser von Artur Quintana geleiteten Sektion sind als The-
meneinheit in der Revue d’Etudes Catalanes 4 (2001) erschienen; siehe
Mitteilungen Nr. 43 (Mai 2003), S. 103f.

Sektion 5 „Mitjans de comunicació, tecnologia de la informació i comunicació
intercultural“:

Einzelne Beiträge dieser Sektion sind in der Zeitschrift für Katalanistik 14
(2001) erschienen; siehe Mitteilungen Nr. 41 (Dezember 2001 / Januar
2002), S. 49f.

Die Publikation der Akten der Sektionen 1 und 2 des 17. Katalanistentags steht
noch aus.

18. Deutscher Katalanistentag (München, 7.-10. Oktober 2001; Organisa-
tion: Gesamtvorstand des DKV in Zusammenarbeit mit den Organisatoren des
27. Deutschen Romanistentags)

Sprachwissenschaftliche Sektion:

 Claus D. Pusch / Andreas Wesch (Hrsg.): Verbalperiphrasen in den
(ibero-)romanischen Sprachen / Perífrasis verbals en les llengües (ibero-)
romàniques / Perífrasis verbales en las lenguas (ibero-)románicas (Roma-
nistik in Geschichte und Gegenwart; Beiheft 9). Hamburg: Buske, 2003.
250 S. ISBN 3-87548-319-7.

Literaturwissenschaftliche Sektion:

 Roger Friedlein / Sebastian Neumeister (Hrsg.): Vestigia Fabularum. La
mitologia antiga a les literatures catalana i castellana entre l‘Edat mitjana
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i la moderna (Textos i Estudis de Cultura Catalana; 98). Barcelona: Curial
Edicions Catalanes / Publicacions de l‘Abadia de Montserrat, 2004. 254 S.
ISBN 84-8415-589-7.

19. Deutscher Katalanistentag (Köln, 6.-9. Juni 2003; Organisation: Aina
Torrent-Lenzen, Andreas Wesch)

Sprachwissenschaftliche Sektion:

 Bàrbara Roviró / Aina Torrent-Lenzen / Andreas Wesch (ed.): Normes i
identitats / Normen und Identitäten. Sprachwissenschaftliche Beiträge des
19. Deutschen Katalanistentags Köln 2003 (Sprachen in Forschung und
Lehre; 3). Titz: Axel-Lenzen-Verlag, 2005. 322 S. ISBN 3-933223-10-5.

Die Publikation der literaturwissenschaftlichen Akten des 19. Katalanistentags
steht noch aus.

Claus D. Pusch

Biblioteca Catalànica Germànica – Beihefte zur ZfK:
eine neue katalanistische Schriftenreihe stellt sich vor

Zu Beginn dieses Jahres hat mit der Beiheftreihe zur Zeitschrift für Katalanis-
tik, betitelt mit „Biblioteca Catalànica Germànica“, eine neue katalanistische
Buchreihe das Licht der Welt erblickt, die sich – wie der Titel und die
Ankopplung an die seit nunmehr 18 Jahren erscheinende ZfK vermuten lassen
– vor allem (wenngleich nicht ausschließlich) der Publikation von Arbeiten der
deutschsprachigen Katalanistik und von Buchprojekten mit einer vergleichend
deutsch-katalanischen Perspektive widmen will. Herausgeber der Buchreihe, in
der sowohl Sammelbände als auch Monographien erscheinen sollen, sind
Johannes Kabatek, Claus D. Pusch, Tilbert D. Stegmann und Gerhard Wild;
postalische Anfragen sind an die Redaktionsanschrift der ZfK (Zeitschrift für
Katalanistik, Universität Freiburg, Romanisches Seminar, Werthmannplatz 3,
D-79085 Freiburg im Breisgau, E-mail <zfk@katalanistik.de>) zu richten, die
Reihe ist außerdem auf der Website der ZfK <http://www.katalanistik.de/zfk>
dokumentiert.

Beiheftreihen zu Fachzeitschriften sind auch und gerade in der Roma-
nistik seit langer Zeit fest etabliert und haben teilweise einen sehr hohen
Bekanntheitsgrad und großes Prestige; man denke nur an die traditionsreichen
„Beihefte zur Zeitschrift für Romanische Philologie“, die eine feste Institution
in der romanistischen Publikationslandschaft bilden. Allerdings hat die Bei-
heftreihe zur ZfK nicht unbedingt die Ambition, diesen etablierten Beiheftrei-



80 Mitteilungen des Deutschen Katalanistenverbandes 46 (Oktober 2005)

hen Konkurrenz machen zu wollen. Vielmehr ging es den Herausgebern
darum, eine Publikationsplattform zu schaffen, auf der so unkompliziert, rasch
und kostengünstig wie möglich Arbeiten und Veröffentlichungsprojekte reali-
siert werden können, für die sich an anderer Stelle oder in mittleren und gro-
ßen Verlagen nur unter großen Mühen – wenn überhaupt – Publikationsmög-
lichkeiten finden lassen. Insbesondere für Tagungsakten und Qualifikations-
arbeiten wird es zunehmend schwierig, in deutschen Fachverlagen – noch dazu
zu erschwinglichen Kondition – veröffentlichen zu können. Gerade die Höhe
der Druckkostenzuschüsse, die für solche – zugegebenermaßen nur sehr
beschränkt absetzbaren – Veröffentlichungen verlangt werden, machen solche
Projekte in hiesigen etablierten Verlagen nahezu unmöglich. (Wohl nicht ohne
Grund stellt man auch in der Romanistik in letzter Zeit ein vermehrtes Auf-
kommen von Klein-, Nischen- und „Feierabend“-Verlagen fest.) Die Heraus-
geber der Beihefte zur ZfK haben sich nach genauer Prüfung der verschiede-
nen Optionen daher dafür entschieden, die Reihe im Aachener Shaker-Verlag
zu platzieren, der die Bände sehr effizient und qualitativ ansprechend herstellt,
noch dazu zu geringeren Kosten, als dies im Selbstverlag (wie bei den ZfK-
Bänden praktiziert) möglich wäre.

Die „Biblioteca Catalànica Germànica“ ist
vom Erscheinungsbild und von den technisch-
bibliographischen Formalien ganz eng an die Jah-
resbände der ZfK angelehnt. Im Jahr 2005 werden
voraussichtlich die ersten drei Beihefte erscheinen
können: als Band 1 erschien bereits die umfang-
reiche „Bibliografia de la literatura catalana en ver-
sió alemanya“ von Ferran Robles i Sabater, die auf
280 Seiten insgesamt etwa 2500 ins Deutsche über-
setzte Texte der katalanischen Literatur (darunter 80
Romane, 560 Erzählungen, Kurzgeschichten und
Märchen und 1800 Gedichte) nachweist und als un-
verzichtbares Hilfsmittel für alle analytisch oder

praktisch in den Bereichen der literarischen Übersetzung Katalanisch-Deutsch
und der katalanisch-deutschen Literaturbeziehungen Tätigen gelten darf. Als
Band 2 erschien mit „Mirades sobre el País Valencià. Estudis de literatura i
cultura“ unter der Herausgeberschaft von Pilar Arnau i Segarra, Tilbert D.
Stegmann und dem Autor dieser Zeilen eine Auswahl von Beiträgen zum Land
València und zu den deutsch-valencianischen Kulturbeziehungen, die mehr-
heitlich erstmals beim 16. Deutschen Katalanistentag vorgetragen worden wa-
ren. Der im Herbst erscheinende Band 3 „Español y catalán en contacto: La
expresión deíctica en el castellano hablado en Lleida” von Montserrat Casano-
vas i Català ist aus einer im Jahr 2000 an der Universitat de Lleida verteidigten
Dissertation hervorgegangen. Weitere Bände sind in Vorbereitung und werden
im Laufe des Jahres 2006 erscheinen.
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Publikationsanfragen und -projekte für die „Biblioteca Catalànica
Germànica“ sind natürlich jederzeit willkommen und an die o.g. Redaktions-
anschrift der ZfK zu senden. Diese Publikationsvorhaben werden von den Rei-
henherausgebern unter Hinzuziehen von externen Gutachtern evaluiert. Einmal
angenommen, ist – bei entsprechender aktiver Mitarbeit der Autorinnen /
Autoren bzw. Herausgeberinnen / Herausgeber – ein rasches Erscheinen der
Bände sichergestellt. Die Finanzierungskonditionen sind für Autor/-innen und
Herausgeber/-innen sehr günstig (wenngleich natürlich auch in der „Biblioteca
Catalànica Germànica“ in der Regel nicht kostenfrei veröffentlicht werden
kann). Die Bände der Beiheftreihe können über den Buchhandel oder direkt
beim Verlag, z.B. in dessen Online-Shop unter <http://www.shaker.de>,
bestellt werden. DKV-Mitglieder haben außerdem die Möglichkeit, die Bände
der Reihe kostengünstig direkt über die Redaktionsanschrift der ZfK zu bezie-
hen.

Claus D. Pusch

 Ferran Robles i Sabaté: Bibliografia de la literatura catalana en versió ale-
manya – narrativa, poesia, teatre (BCG – Beihefte zur ZfK; 1). Aachen: Sha-
ker, 2005. VI + 280 S. ISBN 3-8322-3361-X. 30 EUR.

 Pilar Arnau i Segarra / Claus D. Pusch / Tilbert D. Stegmann (ed.): Mirades
sobre el País Valencià. Estudis de literatura i cultura (BCG – Beihefte zur
ZfK; 2). Aachen: Shaker, 2005. VI + 178 S. ISBN 3-8322-3754-2. 29 EUR.

 Montserrat Casanovas Català: Español y catalán en contacto: La expresión
deíctica en el castellano hablado en Lleida (BCG – Beihefte zur ZfK; 3). Aa-
chen: Shaker, 2005. Ca. VI + 186 S. ISBN 3-8322-4410-7. Ca. 29 EUR.
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Antrag auf Mitgliedschaft
im Deutschen Katalanistenverband e.V.

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft im Deutschen Katalanistenverband.
Die gültige Satzung (vgl. den Text in den Mitteilungen des Deutschen Katala-
nistenverbandes 41, S. 4-8, oder im WWW unter <http://www.katalanistik.
de>) habe ich zur Kenntnis genommen.

Name: Vorname:

Berufsbezeichnung / akademischer Grad:

Straße:

PLZ und Ort:

Tel.: Fax: E-mail:

Dienstanschrift:
Universität:

Fachbereich / Institut:

Straße / Postfach:

PLZ und Ort:

Ich erkläre mich bereit, den jeweils gültigen Mitgliedsbeitrag — derzeit jähr-
lich 25 Euro* — zu zahlen. Die Zahlung erfolgt durch:

 Einzugsermächtigung        Überweisung

Bei Zahlung des Mitgliedsbeitrags durch Einzugsermächtigung bitte den ent-
sprechenden Vordruck ausfüllen (vgl. S. 88).

Ort und Datum:

Unterschrift:

* 12,50 € für Studierende und Arbeitslose.

Bitte zurücksenden an die Geschäftsstelle des Deutschen Katalanistenverbands, Westfälische Wil-
helms-Universität, Romanisches Seminar, Bispinghof 3A, D-48143 Münster.
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Änderungsmitteilung an den Deutschen Katalanistenverband

Hiermit möchte ich,

Name: Vorname:
den DKV von meiner neuen Adresse / Bankverbindung in Kenntnis setzen.

Bisherige Privatadresse:

Neue Adresse(n):
Straße:

PLZ und Ort:

Tel.: Fax: E-mail:

Dienstanschrift:
Universität:

Fachbereich/Institut:

Straße / Postfach:

PLZ und Ort:

Ort und Datum: Unterschrift:

***
Neue Bankverbindung:

Geldinstitut:

BLZ: Kontonummer:

Mit meiner zweiten Unterschrift erteile ich dem Schatzmeister des DKV wei-
terhin eine Einzugsermächtigung für den jährlichen Mitgliedsbeitrag.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Bitte zurücksenden an die Geschäftsstelle des Deutschen Katalanistenverbands, Westfälische Wil-
helms-Universität, Romanisches Seminar, Bispinghof 3A, D-48143 Münster.
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Einzugsermächtigung
zugunsten des Deutschen Katalanistenverbands e.V.

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ und Wohnort:

ermächtigt den Deutschen Katalanistenverband e.V., den jeweils gültigen jähr-
lichen Mitgliedsbeitrag von seinem / ihrem Konto (im Bereich der Bundes-
republik Deutschland) abzubuchen.

Konto-Nr.:

BLZ:

Geldinstitut:

Diese Einzugsermächtigung kann jederzeit widerrufen werden. Die zu ent-
richtenden Zahlungen sind über eine Lastschrift einzuziehen. Weist das Konto
nicht die erforderliche Deckung auf, besteht seitens des angegebenen konto-
führenden Geldinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Bankverbindung der DKV:

Konto-Nr. 23 35 00 – 602 (IBAN DE44 5001 0060 0233 5006 02)
Postbank Frankfurt am Main
BLZ 500 100 60 (SWIFT / BIC: PBNKDEFF)

Bitte zurücksenden an die Schatzmeisterin des Deutschen Katalanistenverbands, Prof. Dr. Aina
Torrent-Lenzen, Fachhochschule Köln, Mainzer Straße 5, D-50678 Köln, Fax 0 24 63 / 32 79.


