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El Col·loqui Internacional «Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua», que se celebra 

periòdicament des de 1991 a la Universitat de Girona, arriba a la seva desena edició. En 

aquesta ocasió voldrem centrar les aportacions i les discussions del col·loqui a l’entorn de 

La complexitat de les llengües. Si, com hem defensat tantes vegades, la història de les llengües 

no és sinó la història de la construcció d’un artefacte ideal que permet una determinada 

interpretació de la realitat lingüística, que ajuda a homologar i assimilar una certa franja de 

diversitat, que possibilita l’acumulació del coneixement històric col·lectiu i que ens fa 

identificar amb una comunitat social i un territori, cal convenir que les llengües són entitats 

extremadament complexes. 

Algú ja ha provat d’observar les llengües sota el prisma de la Teoria de Sistemes, que permet, 

certament, d’entendre les llengües com un sistema complex adaptatiu, que tindria el punt 

d’inflexió determinant en l’accés a una escriptura. Tanmateix, en aquest desè col·loqui ens 

proposem abordar, sobretot, la complexa distribució interna de les llengües (vives) que, 

encara que sovint ha estat vista com un entrebanc per a la fixació i per a l’expansió de la 

bona llengua, constitueix un patrimoni cultural de primer ordre, moltes vegades invisible, 

gairebé sempre maltractat. 

Pensem que, probablement, la nova diversitat lingüística que la globalització cultural i els 

moviments poblacionals recents han instal·lat en la majoria dels territoris lingüístics 

tradicionals ha fet entrar en crisi la ideologia tradicional de la llengua nacional i, de retop, 

ha fet més visible, al costat d’aquesta nova diversitat, aquella diversitat antiga i intrínseca a 

totes les llengües, almenys en la mesura en què això ha estat encara possible. Avui, doncs, 

la vella diversitat lingüística dels dialectes i els parlars, dels lèxics locals i de les formes 

culturals que s’hi reflecteixen, de les varietats impures i de les entitats lingüístiques no 

reeixides representa una nova oportunitat en un món on cal garantir per tots els mitjans la 

cohesió de les societats i el benestar dels ciutadans, al qual contribueix, sens dubte, el 

respecte de les especificitats lingüístiques. 



 
 

La complexitat de les llengües, vista així, pot esdevenir avui, fins i tot, una oportunitat per 

al desenvolupament econòmic i social d’alguns territoris, que poden servir-se de la seva 

particularitat lingüística —entrelligada, quasi sempre, amb d’altres particularitats culturals— 

per dinamitzar el teixit productiu i enfortir, alhora, la identitat local. 

En el Xè Col·loqui «Problemes i Mètodes d’Història de la Llengua» voldrem reflexionar 

sobre totes aquestes qüestions, i també analitzarem algunes experiències que ja s’han dut a 

terme, en diversos països, en què el recurs a la particularitat lingüística ha esdevingut un 

mecanisme per al desenvolupament econòmic local. En síntesi els temes del col·loqui seran: 

 Les llengües i llur variació interna 

 La construcció de l’estàndard i les quotes de representativitat que corresponen a les 

varietats  

 “Drets lingüístics” aplicables a les varietats i dialectes 

 Usos i beneficis de la diversitat intralingüística 

 Els sentiments lingüístics en relació amb l’estàndard i amb els dialectes 

Les sessions del col·loqui tindran lloc els dies 27, 28 i 29 de juny, en sessions de matí i tarda, 

a la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Els ponents convidats en aquesta ocasió 

seran:  

Giovanni Agresti (Università di Teramo) 

Joseph lo Bianco (University of  Melbourne) 

Jordi Colomina (Universitat d'Alacant)  

Jean-Michel Eloy (Université d’Amiens)  

Ferdinando Mirizzi (Università della Basilicata)  

Pietro Trifone (Università di Roma «Tor Vergata») 

Es preveu un espai de presentació comunicacions sobre els temes assenyalats d’una 

durada màxima de 20 minuts. Els interessats hauran d’enviar abans de l’1 de març un 

resum de 150 paraules a través del formulari electrònic de la pàgina web del Col·loqui. Els 

idiomes acceptats per a les comunicacions són qualsevol llengua romànica i l’anglès. La 

resolució del comitè científic es comunicarà als interessats abans del 8 d’abril que s’hauran 

d’inscriure abans de l’1 de maig. 

Data límit per a les propostes de comunicacions: 1 de març 

Resolució de comunicacions acceptades: 8 d’abril  

Data límit d’inscripcions per a les comunicacions acceptades: 1 de maig 

http://www.udg.edu/jornades/XCIPMHL/Cridadecomunicacions/LliuramentPropostesdeComunicaci%C3%B3/tabid/23808/language/ca-ES/Default.aspx


 
 

Comitè científic: Giovanni Agresti (Università di Teramo), Wendy Ayres-Bennet 

(University of  Cambridge), Anne-Marie Chabrolle-Cerretini (Université de Lorraine), 

Pietro U. Dini (Università di Pisa), Jean-Michel Eloy (Université de Picardie), Antoni 

Ferrando (Universitat de València), Joan Mascaró (Universitat Autònoma de Barcelona), 

Josep M. Nadal (Universitat de Girona), Pablo del Río (Universidad  Carlos III), Rosana 

Sornicola (Università di Napoli Federico II), Iolanta Sujecka (University of  Warsaw) 

Comitè organitzador: Josep M. Nadal, Francesc Feliu, Olga Fullana, Natàlia Carbonell, 

Anna Pi (Universitat de Girona), Ramon Sistac (Universitat de Lleida), Miquel Àngel 

Pradilla (Universitat Rovira i Virgili).  

Per a més informació, consulteu la pàgina web del col·loqui aquí o dirigiu-vos al Grup 

d’Història de la Llengua i Llengua Normativa a través del correu electrònic ghl@udg.edu 

http://www.udg.edu/jornades/XCIPMHL/Presentaci%C3%B3/tabid/23806/language/ca-ES/Default.aspx
mailto:ghl@udg.edu

