
explicar algunes de les orientacions que des de la Secretaria de Política Lingüística estaven
impulsant per millorar els serveis d’assessorament lingüístic, entre els quals destacà els que
s’ofereixen des del Centre de Terminologia.

Rosa Colomer presentà les característiques del llibre, destacant especialment la importàn-
cia que tenia el fet de reunir en un sol volum la descripció del suport metodològic i alhora el
fruit d’aquest treball, el recull de termes normalitzats. Va comentar també que li feia una il.lu-
sió particular poder presentar aquesta obra perquè recollia l’herència metodològica i teòrica de
molts dels professionals que han passat pel Termcat al llarg dels vint anys de funcionament.

Per la seva banda, Josep Massot va explicar les dificultats d’edició que comportava un vo-
lum com aquest, però assenyalà igualment que la col.laboració entre els professionals de l’em-
presa editora i del Termcat havia estat excel.lent, de manera que, malgrat que el procés d’edi-
ció tenia un calendari molt ajustat, es van poder complir els terminis pactats i el producte final
ofert presenta una factura impecable.

El parlament de Francesc Vallverdú consistí en la lectura del text que havia preparat per
a aquesta ocasió Joan Martí, president de la Secció Filològica, a qui s’havia demanat de pro-
nunciar una conferència amb motiu de l’acte de presentació. En aquest text, que titulà Lèxic
comú i lèxic d’especialitat, Joan Martí assenyalà la importància d’integrar la producció ter-
minològica pròpia dels àmbits especialitzats en el conjunt de les activitats de promoció i ac-
tualització del procés de fixació de la llengua. Havent estat president del Consell Supervisor
del Termcat, Martí exposà que tenia constància certa que aquest lligam estava especialment
ben tractat en el procés de normalització terminològica que es duu a terme per al català, i es
felicità del fet que, en aquest procés, s’hi ponderés sistemàticament el conjunt de criteris ter-
minològics i d’ús que afecten cada terme, però que alhora sempre es tinguessin en compte
tots els aspectes relacionats amb el sistema de la llengua, i que es mantingués un respecte es-
crupolós pels criteris establerts des de la Secció Filològica. També va expressar l’opinió que,
malgrat la imprescindible especialització del coneixement que exigeix el tractament dels ne-
ologismes terminològics de cada àrea, és important mantenir un cert component d’enciclo-
pedisme i de coneixement global que permeti donar coherència a les actuacions concretes de
cada especialitat. Finalment, va exposar el seu convenciment que instruments com el Term-
cat contribueixen a situar la llengua catalana en el mateix nivell que les llengües més avança-
des i amb més potència demogràfica i econòmica, almenys pel que fa a recursos lingüístics,
la qual cosa podia representar una ajuda no sols per a la supervivència de la llengua, sinó tam-
bé per al seu ple desenvolupament.

Salvador Giner clogué l’acte agraint la participació dels membres de la taula i l’assistèn-
cia de tot el públic. [X. F.]

A vint-i-cinc anys de la mort de Manuel Sanchis Guarner (5 d’octubre de 2006). —
A iniciativa de l’Ajuntament de Gandia (La Safor), tingué lloc una sessió acadèmica en record
i en homenatge a Manuel Sanchis Guarner, en l’escaiença del vint-i-cinquè aniversari de la
seva mort (16 de desembre de 1981). L’acte se celebrà a la Casa de Cultura de la ciutat, en re-
lació amb les jornades de joves escriptors dels Països Catalans i amb els tradicionals premis li-
teraris Ausiàs March de poesia i Joanot Martorell de narrativa. Marcel.lí Giner, regidor de Cul-
tura de l’Ajunament, en féu la presentació i Josep Piera n’explicà la intenció. Això fet, Antoni
M. Badia i Margarit (Barcelona), Aina Moll i Marquès (Palma), Germà Colón (Basilea), An-
toni Ferrando (València) i Josep Palomero (València) posaren en comú llurs relacions perso-
nals, llurs contactes professionals i llurs peripècies humanes amb l’il.lustre lingüista, historia-
dor i activista Manuel Sanchis Guarner. Tots ells foren cordialment aplaudits pels nombrosos
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assistents, entre els quals abundaven els joves, cosa que —com remarcà més d’un dels pre-
sents— era el millor signe d’esperança. [A. M. B. i M.]

Exposició sobre «El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua cata-
lana» (Biblioteca de Catalunya). — El dia 10 d’octubre de 2006 fou inaugurada l’exposició
sobre el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, justos tres dies abans que es
complissin cent anys de la sessió inaugural del Congrés, que fou el 13 d’octubre de 1906. Val
la pena de donar-ne compte per dues poderoses raons: 1) la Biblioteca de Catalunya posseeix
documents importants (cartes, premsa, fotografies, estris, etc.) referents al Congrés, que so-
bretot procedeixen del llegat de Jaume Massó i Torrents, del Fons Joaquim Miret i Sants i de
la Col.lecció d’autògrafs Ramon Borràs (als quals s’han sumat, ara, amb motiu de l’exposició,
materials del Fons Alcover-Moll, avui a l’Arxiu del Regne de Mallorca), i 2) la Comissària de
l’Exposició, Maria Pilar Perea, ja convertida en la primera especialista en el tema, a l’hora
de preparar el Catàleg de l’exposició, s’equivocà i, en comptes de redactar això, ço és, un catà-
leg, ha escrit un magnífic volum (El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, Barcelona 2006, 159 pàgines), que vessa erudició (set capítols de text) i mate-
rial gràfic (dotzenes d’il.lustracions) i que, de més a més, fa de catàleg! Ultra la mateixa
Biblioteca de Catalunya, hi han col.laborat la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, la Fundació Pública Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans.
L’acte inaugural de l’exposició tingué lloc a la Sala de Llevant de la Biblioteca i fou presidit
per la Directora Dolors Lamarca. Hi intervingueren: Maria Pilar Perea, Comissària de l’expo-
sició; Francesc Parcerisas, de la Institució de les Lletres Catalanes; Magdalena Gelavert, di-
rectora de la Fundació Antoni M. Alcover; Lluïsa Solà, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i Joan
Martí i Castell, President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (en represen-
tació del President del mateix Institut). L’exposició ha romàs oberta del mateix dia 10 d’octu-
bre de 2006 fins al 8 de gener de 2007. [A. M. B. i M.].

* * *

III Congreso de Fonética Experimental (Santiago de Compostela, del 24 al 26 de oc-
tubre de 2005). — El III Congreso de Fonética Experimental (CFE) se celebró entre los días
24 y 26 de octubre de 2005 en la Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Com-
postela (USC). La organización corrió a cargo de la Facultade de Filoloxía de la USC, de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia, y de la Real
Academia Galega. El presidente del congreso fue el Dr. Manuel González González, catedráti-
co de la USC, y la secretaría fue llevada por la Dra. Elisa Fernández Rei, profesora de la USC.
El comité organizador se completaba con los siguientes profesores de la USC y de la UVigo
como vocales: Dr. Xosé Luís Regueira Fernández, Dr. Luís A. Xuncal Pereira, Dra. Begoña
González Rei y Dra. Carmen García Mateo. Finalmente, el comité científico estuvo integrado
por los siguientes profesores: Dr. Manuel González González (Universidade de Santiago), Dr.
X. L. Regueira Fernández (Universidade de Santiago), Dra. Elisa Fernández Rei (Universida-
de de Santiago), Dra. Carmen García Mateo (Universidade de Vigo), Eduardo Rodríguez
Banga (Universidade de Vigo), Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona), Joa-
quim Llisterri Boix (Universitat Autònoma de Barcelona), Antonio Pamies Bertrán (Universi-
dad de Granada), Antonio Rubio Ayuso (Universidad de Granada), Ana Elejabeitia (Univer-
sidad de Deusto), Josefa Dorta Luís (Universidad de La Laguna), Michel Contini (Université
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