
CRÒNICA DEL COL.LOQUI

Amb el seu XIVè Col.loqui, l’Associació Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes va trencar amb una tradició de gairebé trenta anys: la de cele-
brar les seves trobades científiques, dites «col.loqui», en terres exclusivament
occidentals d’Europa. La tria de Budapest, capital d’Hongria, ha d’interpretar-
se com a reconeixement de l’existència d’una catalanística ja consolidada a
l’Est del vell continent, els fruits més saborosos de la qual són diccionaris bi-
lingües (alguns, com els hongaresos, realitzats fa temps; altres, com els txecs,
en procés avançat d’elaboració), col.leccions de literatura catalana traduïda,
com la romanesa (amb més de vint volums), o l’existència de lectorats de català
en una quinzena d’universitats de la regió, des de Praga a Moscou i des d’Hèl-
sinki a Ljubjana.

La Junta de l’AILLC, acceptant les propostes del comitè organitzador local
(i considerant també la temàtica de les edicions precedents), va fixar com a te-
mes del Col.loqui de Budapest els següents: 1) Contactes internacionals de la li-
teratura catalana a partir del modernisme, 2) Contactes lingüístics del català
amb altres llengües, i 3) Fraseologia. Els organitzadors i la Junta van decidir en-
tendre per «contacte» no només les influències, sinó també els paral.lelismes.
Seguint una ja llarga tradició, es va decidir igualment convidar deu experts dels
temes triats i encarregar-los de les conferències inaugural i final i, respectiva-
ment, de les vuit ponències de 45 minuts de durada. La resta del temps dispo-
nible es va dedicar a la lectura de comunicacions espontànies, presentades pa-
ral.lelament en tres locals diferents i seguides per un curt debat. Com és
tradicional, el programa científic del Col.loqui es completà amb taules rodones:
una moderada pel txec Jan Schejbal, sobre traduccions de literatura catalana a
un parell de llengües del centre i de l’Est d’Europa (eslovè, hongarès, polonès,
romanès, rus i txec), i una altra, moderada per Joan Solà i oferta per la Comis-
sió Any Joan Coromines, dedicada a diversos aspectes de l’obra d’aquest filòleg.

La resposta dels convidats i del conjunt de membres de l’Associació va ser
força positiva, i la quantitat de propostes de comunicació va permetre omplir
gairebé al cent per cent l’espai de temps disponible. A la vista de l’oferta con-
creta, es va crear una quarta secció, la de traductologia (a cavall entre contac-
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tes literaris i lingüístics), i al final de l’últim dia alguns companys van poder
presentar tres pojectes en gestació o ja realitzats.

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

La secció de traductologia es va obrir amb una visió retrospectiva («Vers
una traductologia catalana», de Ricard Torrents), i va acollir comunicacions
centrades en problemes tècnics de la traducció poètica, en textos traduïts di-
verses vegades i en l’anàlisi d’experiències personals de traductors al i del cata-
là. Entre les ponències, la de Marina Abràmova, sobre la recent traducció rus-
sa del Tirant, va arrodonir la temàtica d’aquesta secció.

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

La secció de contactes lingüístics, la segona més concorreguda del Col.lo-
qui, fou caracteritzada per una gran varietat temàtica: morfologia verbal com-
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parada, qüestions de tipologia (la dels clítics, entonació comparada), el con-
tacte del català amb altres llengües (castellà, occità, italià) enfocat des de di-
versos punts de vista (lèxic, fonètic, sintàctic, sociolingüístic), l’aprenentatge
paral.lel de llengües germanes com a salvaguarda de la varietat lingüística d’Eu-
ropa. En un contrast evident amb un parell de comunicacions que blasmaven
els efectes del contacte de llengües, la ponència de Carsten Sinner va tractar de
les influències com a senyal de la vitalitat de la llengua receptora. La de Jenny
Brumme va representar una transició entre aquesta secció i la de fraseologia: va
comparar frases fetes de diferents llengües que contenen els numerals dos, qua-
tre, vuit i nou. Vicent Salvador analitzà les estructures de concessivitat. Es re-
lacionà amb aquesta secció la conferència de cloenda, a càrrec de Kálmán Fa-
luba, centrada en els poquíssims magiarismes del català i els catalanismes de
l’hongarès, i també en els llatinismes d’aquesta darrera llengua, que d’alguna
manera (força relativa) redueixen la distància abismal entre un idioma uralià i
un altre de la família romànica.

Tocant al nivell científic de les aportacions, la impressió global dels parti-
cipants va ser força positiva. Confiem que el ressò d’aquestes Actes confirmi
plenament aquella primera impressió.

El Col.loqui de Budapest, tot i distar dels rècords històrics de diversos cen-
tenars de participants, pot considerar-se un èxit pel que fa al nombre d’assis-
tents: se’n van inscriure 194, procedents de 13 països europeus i dels Estats
Units. A més de les dues conferències plenàries i les vuit ponències, d’autors
convidats, s’hi van llegir 87 comunicacions i 3 presentacions de projectes. Pel
que fa a la procedència dels participants diguem-ne «actius», crida l’atenció la
desigual repartició geogràfica: dues terceres parts van ser del domini lingüístic
català (amb una representació força nombrosa de la Universitat de Barcelona i
la d’Alacant, seguides per l’Autònoma de Barcelona, Vic, les Illes Balears, Llei-
da i València), mentre que un terç es repartia entre la resta de països, entre els
quals es destacà, com era d’esperar, Hongria, seguit per Alemanya.

Durant els dies del Col.loqui es va celebrar l’assemblea ordinària de
l’AILLC i es va renovar la Junta, en la qual van entrar com a president Kálmán
Faluba, de Budapest (en substitució d’Albert Hauf, de València); Emili Casa-
nova, de València, com a vocal (en substitució de Joan Mas, de les Illes Ba-
lears), i Joan Ramon Veny, de Lleida, com a vicesecretari, representant de la
seu del XVè Col.loqui (en substitució d’Ildikó Szijj, de Budapest). Es va acor-
dar igualment atorgar al Sr. Jordi Bruguera, membre fundador de l’AILLC, el
títol de conseller de l’Associació.

Fidels a la tradició, els organitzadors vam voler amenitzar l’ambient amb
activitats extraacadèmiques: una recepció (cortesia de l’Instituto Cervantes de
Budapest), una visita guiada a la ciutat —amb explicacions en català—, un
concert de música sacra medieval catalana i hongaresa (a càrrec de la coral
Praetorius, dirigida per Balázs Déri i László Kéringer), un sopar de comiat en
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vaixell, i una excursió al nord de la ciutat, pels paisatges fluvials del Danubi.
En totes aquestes activitats, com també al llarg de tot el Col.loqui, els partici-
pants comptaven amb la presència i la sol.lícita disponibilitat d’un grup d’estu-
diants hongaresos coneixedors del català, coordinats sàviament per Veronika
Bálint. Gràcies a ells, la llengua vehicular de la trobada va poder ser el català
també fora de les sessions. Cal destacar igualment l’eficàcia de l’agència Bla-
guss, encarregada de vetllar pels aspectes pràctics de l’organització.

Els qui firmen aquesta crònica, president i secretària del comitè organitza-
dor, agraeixen la confiança que l’Associació Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes va dipositar en la catalanística hongaresa, i confessen que el pro-
cés d’organització i la celebració del XIVè Col.loqui, malgrat el munt de
maldecaps que calia resoldre dia rere dia, representen una fita memorable en
la seva vida. Confiem que els participants, fullejant aquestes Actes, vulguin re-
viure amb nosaltres l’ambient d’aquells dies assolellats del començament del
setembre de 2006.

Kálmán Faluba i Ildikó Szijj
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