
que, en uns deu anys, la qualitat del so hagi millorat molt. És interessant de fer la comparació
entre diversos sistemes de conversió de text en parla en català, i també tenir en compte el co-
neixement fonètic en els sistemes de diàleg. En la reflexió final, evidencià que tots els àmbits
tenen els seus límits i les seves imperfeccions, i que, malgrat els grans avenços de la tecnolo-
gia, la informàtica no pot substituir la veu humana.

A la tarda tingué lloc una taula rodona molt interessant, «Metodologies per a l’estudi de
l’entonació», en la qual participaren Pilar Prieto (ICREA-UAB), Eugenio Martínez Celdrán i
Ana M. Fernández Planas (UB), Dolors Font (UB) i Johannes Kabatek (Universitat de Tübin-
gen), moderats per Josefina Carrera (UB). Hi debateren sobre els propis mètodes de treball de
cara a enfocar l’entonació, i es plantejaren tres qüestions difícils de resoldre: 1) Quins han de
ser els nivells d’anàlisi imprescindibles per estudiar l’entonació? (acústic, fonològic, sintàctic,
semàntic, pragmàtic...?; 2) Com afecta l’entonació la variació lingüística? 3) Quins són els as-
pectes metodològics que generen més dificultats per a l’entonació? Després d’un viu debat,
tots els participants arribaren a la conclusió que esdevé molt difícil abordar l’estudi de l’ento-
nació –des d’on es comença?–, atès que afecta tots els nivells de la llengua.

Montserrat BADIA I CARDÚS

Universitat Ramon Llull

Homenatge, in memoriam, al professor Gabriel Oliver (Barcelona, novembre de
2006). – El divendres 17 de novembre de 2006 se celebrà al Paranimf de la Universitat de Bar-
celona una jornada d’homenatge al professor Gabriel Oliver, que morí sobtadament l’estiu de
2006 i que havia ocupat diversos càrrecs, vicerector, president de la Divisió I i degà, a la UB
(vegeu la necrologia publicada en aquesta mateixa revista: ER XXIX (2007), p. 671-672). La
jornada s’inicià sota la presidència del rector de la Universitat de Barcelona, Màrius Rubiral-
ta, amb les intervencions institucionals de la degana de la Facultat de Filologia, Montserrat
Camps, i del cap de Departament de Filologia Romànica, Francisco Lafarga, que recolliren les
adhesions personals i institucionals a l’acte. Intervingué també l’antic rector de la UB, Joan
Tugores, en el rectorat del qual Gabriel Oliver havia ocupat el càrrec de vicerector. Finalitzà
aquesta primera part l’emotiva intervenció del seu amic i col.laborador Pere Quetglas, mem-
bre del Consell Rector de l’Estudi General Lul.lià del qual Gabriel Oliver era rector, i que l’ha
substituït actualment en aquest càrrec. A darrera hora del matí, després d’una pausa i també
durant la primera part de la tarda, se succeïren les intervencions dels qui havien estat amics i
col.laboradors del professor Oliver en les seves múltiples facetes; intervingueren Dolors Al-
bert, Carlos Alvar, Jean Azéma, Sergio Beser i Lluís Izquierdo, i, a la tarda, Jordi Llovet, Ca-
ridad Martínez, Joaquín Marco, Anna M. Mussons, Carlos Pujol i Àngels Santa. Cadascun
evocà una faceta de Gabriel Oliver, en el món de la Universitat, en l’Estudi General, en el món
editorial; en l’establiment de relacions internacionals pels alumnes de la UB en una època on
encara no existien els programes Erasmus, en el Departament de Filologia Romànica, com a
impulsor dels estudis de Teoria Literària o de la delegació, futura universitat, de Lleida. S’e-
vocà tant la seva habilitat com a gestor universitari, com l’activitat en el Departament de Filo-
logia Romànica, en la docència i recerca i sobretot tots els qui intervingueren posaren en re-
lleu la seva amistat sense fissures envers tothom, la seva capacitat d’imaginar projectes, la
seva cordialitat i bonhomia. Intervingué també la Consellera de Ciència, Tecnologia i Univer-
sitat del Govern d’Aragó, Ángela Abós, que presidí la sessió de la tarda juntament amb la de-
gana, i que evocà el pas de Gabriel Oliver per l’institut de secundària de Jaca on forjaren una
sòlida amistat. Clogueren l’acte la projecció d’un audiovisual amb fotografies de la vida de
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Gabriel Oliver, a càrrec del professor Pere Guàrdia, i la intervenció del cantant mallorquí Ga-
briel Majoral que interpretà tres peces del Cançoner popular de Mallorca.

Maria Reina BASTARDAS

Universitat de Barcelona

IV Simposi Internacional «Vers una sintaxi històrica del català» (La Nucia, novem-
bre de 2006). – Organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Institut
d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Seu Universitària de la Nu-
cia (Universitat d’Alacant), la xarxa d’excel.lència europea «TRAMICTEK» i l’IVITRA (Uni-
versitat d’Alacant), va tenir lloc a la Nucia (Marina Baixa) del 23 al 25 de novembre del 2006,
el simposi internacional «Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius».
Aquest simposi té com a finalitat l’elaboració d’una sintaxi històrica de la llengua catalana, i
es celebra des de l’any 2003. El primer simposi, l’any 2003, es va centrar en la planificació del
projecte i en la delimitació del corpus que s’havia de prendre com a base per a l’elaboració de
la sintaxi històrica (el Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA)).El segon, el 2004, va
tractar de definir el contingut i la metodologia del projecte des del punt de vista lingüístic. En
l’edició del 2005, ja es va poder comptar amb una primera versió del CICA. En la del 2006,
s’ha fet la presentació d’una eina informàtica molt important: el nou motor de cerca del CICA.

En aquesta edició, hi va assistir un nombrós grup d’estudiosos de les universitats de Fri-
burg (Alemanya), Lisboa (Portugal), Fachhochschule de Colònia (Alemanya), Alacant, Autò-
noma de Barcelona, Rovira i Virgili, Girona, Castella-la Manxa, València, Pompeu Fabra, Sa-
ragossa, Barcelona, País Basc, Lleida i de l’Institut d’Estudis Catalans. El simposi va tenir lloc
al llarg de tres jornades intenses, en les quals es van tractar diversos temes relacionats amb la
sintaxi històrica i amb el procés d’elaboració del CICA.

En la primera jornada, Manuel Pérez Saldanya va explicar la influència de la pragmaesti-
lística en el canvi gramatical; Avel.lina Sunyer i Montse Batllori parlaren sobre els nexes cau-
sal, finals, consecutius i comparatius del català medieval; Anna Bartra sobre la interacció de
propietats lèxiques, morfològiques i sintàctiques en les construccions inacusatives, passives i
impersonals; Jaume Solà tractà el tema de les expressions temporals i aspectuals; Rosa Maria
Fort i Xavier Giralt parlaren sobre textos medievals en llengua catalana a la Franja d’Aragó; i
Joseba Lakarra, sobre el canvi tipològic i la reconstrucció morfosintàctica de la llengua basca.
Joan Torruella va fer la presentació del funcionament del nou motor del CICA (Corpus Infor-
matitzat del Català Antic), presentació a la qual va seguir una reflexió sobre el projecte d’ela-
boració de la sintaxi històrica del català (corpus, metodologia, terminis, etc.). En acabar aques-
ta reflexió, van intervenir Aina Torrent-Lenzen i Manuel Pérez Saldanya, els quals tractaren el
tema dels activadors negatius en català antic, i Francesc Bernat Baltrons, el qual va exposar
una aproximació als estudis dialectològics de Milà i Fontanals sobre el valencià.

La segona jornada la van encetar Xavier Renedo i Sadurní Martí, fent un elogi de la utili-
tat de la variant textual i l’edició filològica en l’estudi de la història de la llengua –incidint en
la mateixa línia traçada sobre la qüestió per Vicent Martines i Gabriel Ensenyat des de la I edi-
ció d’aquests Simposis–. Van continuar Xavier Rofes amb una intervenció sobre la conjunció
jatsia; Bruno Camus, sobre els quantificadors del català antic; Brauli Montoya i Antoni Mas,
els quals van fer una aproximació a una caracterització dels registres en els textos del segle XV;
Albert Turull, Jordi Suïls i Josep Martines, els quals van analitzar els usos del gerundi i del
participi en el català medieval. Maribel Guardiola i Vicent Beltran van parlar sobre els pro-
noms personals forts; Xavier Rull va exposar les tendències pel que fa a l’adjunció de sufixos
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