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Presentació
L'any 1991 es van iniciar a la Universitat de Girona els colloquis internacionals sobre
problemes i mètodes de la Història de la Llengua. Després de la darrera edició l’any 2003
la Universitat de Girona reprendrà la celebració d'aquest colloqui els dies 20, 21 i 22 de
juny de 2011, amb un format una mica diferent del de les anteriors edicions, però amb la
mateixa finalitat de fomentar el debat entre els especialistes sobre aspectes teòrics
relatius a la història de les llengües. En aquesta ocasió, la reflexió es vol centrar en
l’emergència de noves llengües i en la mort de les llengües, processos fonamentals que
han esdevingut de gran actualitat, tant en el context català com per entendre el paper de
les llengües en un món globalitzat.
En aquests processos intervenen d’una manera decisiva dues variables: la primera és
la magnitud (la magnitud de la llengua, la magnitud de cada dialecte, la magnitud de les
agrupacions de dialectes), que fa viable l'existència de les llengües; la segona és la
distància (la distància estrictament lingüística que hi ha entre cadascun dels dialectes o la
que hi ha entre cadascun dels dialectes i la llengua o, més ben dit, el prototip de
llengua), que ha de permetre o ha d'impedir la “individuació” d'una llengua. Partim de la
idea que les llengües, en tant que construccions socials, no poden ser ni massa grans ni
massa petites. Aquest plantejament s'aparta de la correcció política dominant perquè pot
collidir amb determinats drets lingüístics (el de les minories massa petites) o amb
plantejaments "científicament objectius". Tanmateix, intuïm que aquests temes tenen
una importància molt més gran que la que, en aparença, tradicionalment els especialistes
els han concedit. Si una llengua és sempre una abstracció d'un conjunt de lectes "reals",
a la qual es concedeix el valor de "representació" lingüística d'una comunitat, es planteja,
inevitablement, la pregunta següent: hi ha uns requisits mínims, una magnitud o una
distància mínima i màxima, perquè es pugui produir l'abstracció necessària?
Temes
Per al desenvolupament del VIIIè Colloqui es proposen tres temes de debat:
 El concepte de llengua
 La distància lingüística i la magnitud de les llengües
 Llengua i dialectes: un procés d’ocultació
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Ponències
El Colloqui comptarà amb especialistes de reconegut prestigi que impartiran les
ponències següents:
Josep M. Nadal i Francesc Feliu (Universitat de Girona): Sobre invencions
necessàries: elogi de la lingüística.
Carme Junyent (Universitat de Barcelona): És possible un concepte de llengua
universal?
José Luís Mendívil (Universidad de Zaragoza): El concepto de lengua natural. El
lenguaje y las lenguas desde el punto de vista biolingüístico.
Jean Michel Eloy (Université de Picardie-Jules Verne): La question de la distance
linguistique et le concept de langue.
John E. Joseph (University of Edinburg): (títol per confirmar)
Henri Boyer (Université Paul-Valéry-Montpellier III): La force du nombre de
locuteurs, l’impact des représentations ethnosociolinguistiques.
Juan Carlos Moreno (Universidad Autónoma de Madrid): Lengua, dialecto y
población de competencias.
Paolo D’Achille (Università degli Studi di Roma3): (títol per confirmar)
Ramon Sistac (Universitat de Lleida): De la construcció de la llengua a la destrucció
dels dialectes.
Rosanna Sornicola (Università degli Studi di Napoli - Frederico II): Abbiamo bisogno
di una lingüística emozionale?
Crida de Comunicacions
Es preveu un espai per a la presentació de comunicacions sobre els tres temes
assenyalats, d’una durada màxima de 30 minuts. Els interessats hauran d’enviar abans
del 15 de març un resum de 150 paraules publicable a l’adreça ilcc@udg.edu, amb les
dades següents: títol del treball, nom de l’autor, lloc o institució de treball de l’autor,
país, telèfon i correu electrònic. El text de les comunicacions escollides s'haurà de lliurar
com a màxim a l'inici del Colloqui. Els idiomes acceptats són qualsevol llengua
romànica i l'anglès. El Comitè Organitzador es farà càrrec de les despeses del viatge i
de l'allotjament dels autors de les comunicacions acceptades. La resolució del Comitè
Científic es comunicarà als interessats abans del 15 d’abril.
Comitè Científic: José Manuel Blecua (Universitat Autònoma de Barcelona), Francesco
Bruni (Univesità degli Studi di Venezia), Narcís Iglésias (Universitat de Girona), Joan
Mascaró (Universitat Autònoma de Barcelona), Avellina Suñer (Universitat de Girona),
Miquel Nicolàs (Universitat de València)
Comité Organitzador: Josep M. Nadal, Montserrat Batllori, Francesc Feliu, Joan Ferrer,
Jordi Mascarella, August Rafanell
Inscripcions
Quota reduïda: 50 € (inclou material del congrés, dinars i cafès a les pauses)
Quota completa: 85 € (inclou material del congrés, dinars i cafès a les pauses, sopar
del dia 21)
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Podeu trobar la butlleta d’inscripció a l’adreça http://www.udg.edu/ghl, un cop
confirmada la inscripció es comunicarà per correu electrònic on s’ha d’efectuar el
pagament.
Les places són limitades i el termini d’inscripció finalitza el 15 de juny.
Beques per a estudiants: l’organització convoca beques que eximiran del pagament de
la quota d’inscripció als estudiants de segon cicle de llicenciatura de l’UdG i als estudiants
de tercer cicle de qualsevol universitat. Es podrà sollicitar l’ajut fins al 9 de maig
mitjançant un escrit, acompanyat d’una còpia de la butlleta d’inscripció i el document
acreditatiu de la situació d’estudiant a l’adreça: ilcc@udg.edu. La resolució es comunicarà
directament als beneficiaris l’endemà de la finalització del termini de sollicituds.

Dades de contacte
Per a més informació, us podeu posar en contacte amb:
Olga Fullana
Institut de Llengua i Cultura Catalanes
Facultat de Lletres
Universitat de Girona
Plaça Ferrater Mora, 1
17001-Girona (Espanya)
Correu-e:olga.fullana@udg.edu
En la pàgina web http://www.udg.edu/ghl
informacions relatives al colloqui.
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