
i com a en la llengua antiga, Bruno Camus va fer un estudi comparatiu català-castellà de la
quantificació, Josep Moran va analitzar les conjuncions de subordinació en català antic, Mont-
se Batllori i Avel.lina Suñer van estudiar els valors adverbials associats a la conjunció que, pre-
sentats històricament i comparativament amb el francès, el castellà i l’italià. Finalment, Mi-
quel Nicolàs va teixir diverses reflexions sobre la diversitat terminològica, els factors de
pluricausalitat i els agents interns i externs que regulen l’evolució de la llengua.

Les intervencions del Col.loqui seran recollides en unes actes que, en part, veuran la llum en
un número de la revista Caplletra i, en part, en un volum de la col.lecció Symposia Philologica.

En suma, unes magnífiques jornades en les quals es va agermanar el treball científic amb
la bona companyonia gràcies a la generosa acollida dispensada pel municipi de la Nucia i pels
organitzadors del Simposi. [J. V.]

Jornada d’estudi en honor de Francesc de Borja Moll (desembre 2003). — La cele-
bració de l’any 2003 com a Any Moll va arribar a la Ciutat de València sota el lema Jornada
d’Estudi en honor de Francesc de Borja Moll, emparat pel Servei de Normalització Lingüís-
tica de la Universitat de València, pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
València i per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. La Jornada va ser el dia 11
de desembre del 2003 en el marc de la Sala Enric Valor de la Facultat de Filologia on, al llarg
de tot el matí, els ponents van repassar la vinculació del filòleg ciutadellenc amb les múltiples
disciplines que abordà. Per la vesprada, mitjançant una producció audiovisual, el nombrós pú-
blic universitari es va introduir en el dia a dia de Francesc de Borja Moll i, a més a més, a tra-
vés d’una taula redona, va aprofundir en l’empresa de la seua vida, el Diccionari català-va-
lencià-balear (DCVB).

Emili Casanova va inaugurar la jornada com a coordinador i, immediatament, va cedir la
paraula al primer ponent. El torn de les conferències començà per Santi Cortés qui, sota el tí-
tol Francesc de Borja Moll i el País Valencià, s’encarregà d’immergir el Francesc de Borja
Moll enquestador en el País per a analitzar les estades que li permeteren ampliar les informa-
cions sobre els dialectes i la gent, i per a analitzar les conseqüències de la difusió del Diccio-
nari en l’exposició valenciana del 1951. Seguiren quatre ponències més que van centrar l’a-
tenció en algunes de les disciplines que abordà l’homenatjat; aquestes són l’onomàstica, la
dialectologia i la gramàtica, així com la gramàtica històrica. L’encarregada de parlar sobre
L’aportació de Moll a l’Onomàstica Catalana fou Reina Bastardas, qui va mostrar la impor-
tant tasca de recollida d’informació sobre toponímia i antroponímia que va dur avant per al
DCVB i que el mateix Moll va culminar amb una publicació recopilatòria esdevinguda un clàs-
sic en el camp de l’antroponímia, Els llinatges catalans. Assaig de divulgació històrica
(1959). Pel que fa a L’aportació de Moll al coneixement dels dialectes, se’n va encarregar
Joan Veny. El professor Veny va insistir en la personalitat pacífica i equilibrada de Moll per a
destacar cada una de les obres que va editar d’acord amb cada una de les seues facetes, ja fos
la d’escriptor, traductor, professor o articulista; de la mateixa manera, es va referir al mestre
com a “un gegant de la filologia i de la dialectologia” catalanes. Sobre Els estudis gramaticals
de Moll va parlar Sebastià Bonet, qui es va centrar en els aspectes sintàctics, morfològics i
semàntics que Francesc de Borja Moll defenia de manera pacífica davant de Pompeu Fabra.
La darrera conferència del matí va abordar L’aportació dels corresponsals al DCVB, centrant-
se en mossèn Garcia Girona.

La vesprada va començar amb una producció audiovisual que narra la vida de Mossèn An-
toni M. Alcover, les anades i tornades de la calaixera que contenia les cèdules lexicogràfiques
compilades per al Diccionari i la vida de Francesc de Borja Moll lligada de ben jove a la figu-
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ra de Mossèn Alcover i al Diccionari. Aquest documental va ser acollit pel nombrosos espec-
tadors com una manera intel.ligent i amena de projectar, entre els més jóvens i el públic gene-
ral, la figura de Moll i la seua tasca persistent i tenaç en favor de la llengua catalana.

L’acte va continuar amb la taula redona moderada per Albert Hauf i centrada en l’aportació
de Moll a la filologia catalana; per la seua part, el moderador es va prendre la llicència d’elogiar
els llibrets que l’Editorial Moll publicava per a l’aprenentatge de llengües i que ell mateix co-
neixia de primera mà. D’aquesta manera, va cedir la paraula a Vicent Garcia Perales a fi que
tractara l’aportació de Moll a l’ALPI i on va demostrar la importància d’aquesta obra com a font
del DCVB. El va seguir Maria Conca per a destacar el DCVB com a la font més important de la
fraseologia catalana. En darrer lloc, i per a tancar la taula redona, va intervindre Emili Casano-
va qui va fer una proposta amb les bases necessàries per a començar una revisió del DCVB a par-
tir de tots el coneixements que s’han anat acumulant en la filologia catalana durant els últims
quaranta anys en què el Diccionari ha sigut la font de partida i de referència necessària.

La Jornada d’Estudi en honor de Francesc de Borja Moll va cloure amb la intervenció de la
filla de l’homenatjat, Aina Moll. De ben joveneta va suplir Manuel Sanchis Guarner en la tasca
de classificació de les definicions de les paraules del Diccionari i va treballar al costat del seu
pare, la qual cosa la fa una bona coneixedora de l’obra de Francesc de Borja Moll i del seu ta-
rannà. Aina Moll va insistir en la tasca realitzada pel seu pare en defensa de la unitat de la llen-
gua catalana, cosa que li va suposar atacs des de tots els costats; a més, va exigir esforç per a man-
tindre el respecte a la normativa actual —al País Valencià especialment, però sense desatendre les
Illes— i apel.là al consens per tal d’abordar qualsevol canvi que es considerés necessari. I a això
aspirem: a una coordinació real entre valencians, mallorquins i catalans, en tants àmbits com siga
possible, per a preservar el llegat cultural que hòmens com Francesc de Borja Moll han sabut re-
copilar i per a aprofundir conjuntament en l’estudi i la projecció de la llengua dels tres pobles.

Els més de 150 assistents a la Jornada van eixir molt satisfets del nivell i de la informació
rebuda, i sobretot, esperonats per l’obra i l’exemple del mestre Moll. [J.M.C.]

* * *

CLUB 11, Onzè col.loqui lingüístic de la Universitat de Barcelona (15 de desembre de
2003). — El col.loqui d’enguany, celebrat a l’Aula Magna de la Universitat de Barcelona el
dia 15 de desembre de 2003, ha versat sobre les Noves tecnologies aplicades a la dialectolo-
gia. Com qualsevol disciplina actual, la investigació i els estudis sobre dialectologia han can-
viat molt en els darrers decennis, gràcies a la utilització de les eines informàtiques. El CLUB
11 ha volgut reflectir aquests canvis metodològics ingents en el camp de la dialectologia, que
va adquirir un gran impuls a finals del segle XIX. Però és evident que tant la metodologia com
els diferents recursos emprats han variat moltíssim, darrerament. La llibreta de camp, on l’en-
questador recollia pacientment en transcripció fonètica el valuós material donat per l’informa-
dor, va ser substituïda més endavant per l’enregistrament en magnetòfon o en casset i, última-
ment, pel minidisc, el DVD o el vídeo digital. I els resultats es poden difondre a través
d’Internet o en suport digital, mitjançant el CD-ROM o el DVD, a més de continuar-los pre-
sentant en els atles convencionals de gran format sobre paper.

Al matí Gotzon Aurrekoetxea va parlar sobre El atlas lingüístico vasco: 20 años de inno-
vación tecnológica. L’ús de la informàtica ha permès de sistematitzar totes les dades dialec-
tològiques, que es van començar a introduir el 1984: el qüestionari, les localitats... El qüestio-
nari es va completar amb una fitxa, on es donava tant informació lingüística (recollida de
dades), com informació etnolingüística (final d’una vida tradicional, amb arts artesanals que
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