
git el mateix Antoni Comas, de Montserrat Camp, degana de la Facultat de Filologia, de Mi-
quel Pueyo, aleshores secretari de Política Lingüística de la Generalitat, i de Carme Muñoz,
vicerectora de Política científica, representant del rector, s’encetà la sessió acadèmica. La pri-
mera conferència, «Repensar la Guerra de Successió», fou a càrrec de Josep M. Torras Ribé,
professor de la Universitat de Barcelona. Seguidament, Joan Alegret, de la Universitat de les
Illes Balears, glossà la figura de «Francesc Jaubert de Paçà: historiador de la literatura catala-
na». En darrer terme, el professor de la Universitat de Bolonya, Andrea Battistini, desenvo-
lupà «Lo specchio e la lampada. Il paesaggio letterario settecentesco dal bello al sublime».

La vetllada musical de la tarda fou precedida per dos actes que actualitzaren la figura de l’-
homenatjat. En primer lloc, la presentació de llibre Antoni Comas i Pujol (1931-1981): ara que
fa vint-i-cinc anys, a càrrec de Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, la qual
fou precisament la seva esposa, i de Josep M. Pujol, professor de la Universitat Rovira i Virgi-
li. El volum constitueix un aplec tant de textos dels quals el Dr. Comas fou autor com també de
treballs que tenen com a subjecte d’estudi les seves consecucions com a historiador de la lite-
ratura i com a crític literari. En segon lloc, la seva personalitat fou evocada pels quatre partici-
pants de la taula rodona (Ricard Salvat, Tomeu Terrades, Jordi Llovet i Carles Miralles), que en
desgranaren records emotius. El concert final fou un recital de lieder, interpretats per la sopra-
no Begoña López i pel pianista i professor de la Universitat de Barcelona Francesc Bonastre. El
recital, a més de composicions de Joan Lamote de Grignon, incloïa els lieder, dedicats a Anto-
ni Comas, compostos pel mateix Dr. Bonastre sobre textos de Salvador Espriu.

Maria Pilar PEREA

Universitat de Barcelona

Jornada La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, Barcelo-
na, 20 de febrer de 2007). – La Jornada La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra, que va tenir lloc
el 20 de febrer de 2007 a l’auditori de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciuta-
della, va ser l’acte central de l’Homenatge a Pompeu Fabra (vid. http://www.upf.edu/homenat-
ge_pompeu/) que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va celebrar al llarg del curs 2006-2007.

Aquesta jornada acadèmica, que va comptar amb la col.laboració del Consell Social de la
UPF i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), coincidia amb el 139è aniversari del naixement a
Barcelona (20 de febrer de 1868) d’aquesta personalitat cabdal de la nostra cultura, autor de
les normes ortogràfiques, reformador de la llengua i persona que dóna nom a la universitat que
l’homenatjava.

L’acte, adreçat tota la comunitat universitària i al públic en general, va ser obert per Josep
Joan Moreso, rector de la UPF, i a continuació, Joan Costa, professor de Filologia Catalana de
la UPF, va impartir la conferència «Retrat de Pompeu Fabra», que va organitzar al voltant dels
àmbits d’actuació de Fabra: com a lingüista, com a gramàtic, com a lexicògraf, com a teòric
de l’estandardització lingüística, com a professor universitari, com a figura cívica de primer
ordre, com a normalitzador de la toponímia i com a traductor literari.

Després d’aquesta conferència, la Jornada va continuar amb dues sessions, amb la partici-
pació d’experts acadèmics -entre ells filòlegs catalans, lingüistes, historiadors i periodistes- tant
de la UPF com d’altres universitats catalanes, així com de membres de diferents seccions de
l’IEC, una institució amb la qual Pompeu Fabra va estar molt vinculat al llarg de la seva vida.

La primera sessió, «El concepte de llengua i les perspectives del català», coordinada per
Jaume Casals, catedràtic de Filosofia i vicerector de la UPF, va ser iniciada per M. Teresa Ca-
bré, catedràtica de Filologia Catalana de la UPF i membre de la Secció Filològica de l’Institut
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d’Estudis Catalans, que va situar la figura de Fabra en el seu context polític, econòmic, social
i cultural. En segon lloc, Josep M. Nadal, catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat de
Girona, va centrar la seva intervenció en el concepte de llengua sobretot en relació amb el seu
estatus social. En tercer lloc, Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, va glossar el concepte que Fabra tenia de la llengua. I Emili Boix, pro-
fessor de Sociolingüística de la Universitat de Barcelona i director de la revista Treballs de So-
ciolingüística Catalana, va exposar quins criteris cal seguir per mesurar la vitalitat de la
llengua catalana.

A la segona sessió, sota el títol «Pompeu Fabra i el seu temps», coordinada per Jaume
Guillamet, catedràtic de Periodisme i vicerector de la UPF, hi va intervenir en primer lloc En-
ric Gallén, catedràtic de Filologia Catalana de la UPF, que va explicar l’activitat de Fabra com
a traductor teatral. A continuació, Jaume Claret, professor del Departament d’Humanitats de
la UPF, va relatar la repressió soferta per Fabra pel fet d’haver estat professor i president del
Patronat de la Universitat de Barcelona. En tercer lloc, Oriol Casassas, membre de la Secció
de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans, va exposar els trets principals de l’ac-
tivitat neològica de Fabra. I Josep Gifreu, catedràtic de Periodisme de la UPF i membre de la
Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va explicar la relació de Fabra amb la prem-
sa de l’època.

Coincidint amb la celebració de la jornada, es va inaugurar l’exposició «Homenatge a
Pompeu Fabra: exposició bibliogràfica», coordinada pel professor de la UPF Joan Costa, que
es pogué visitar fins al 31 de maig. Actualment aquesta exposició es pot consultar en un for-
mat virtual (http://www.upf.edu/expo_pompeufabra/); consta d’una presentació bàsica de les
múltiples facetes de la figura polièdrica de Pompeu Fabra, a més de reproduir diferents imat-
ges, cartells i les portades de les obres, que permeten accedir al catàleg de la Biblioteca.

Finalment, cal dir que actualment (setembre de 2007) està en premsa la publicació de to-
tes les intervencions d’aquesta Jornada, així com les que van tenir lloc el 30 d’abril a la Fa-
cultat de Traducció i Intervenció, en el marc de la sessió acadèmica «La lingüística de Pom-
peu Fabra».

Joan COSTA CARRERAS

Universitat Pompeu Fabra

XII Jornada de Sociolingüística: «Les realitats de l’ús social del valencià» (Alcoi, 24
de març de 2007). – Després d’una llarga tradició de celebració de les emblemàtiques Jorna-
des de Sociolingüística d’Alcoi (entre 1992 i 2002), que havien estat eliminades de la seua
programació anual per l’Ajuntament d’Alcoi, el 2007 han estat recuperades gràcies a la ini-
ciativa de la Coordinadora de l’Alcoià-Comtat pel Valencià, entitat que forma part de la Fe-
deració Escola Valenciana (FEV). Però seria faltar a la veritat amagar que al capdavant de
l’organització hi havia Vicent Romans, que és qui dirigeix actualment l’esmentada coordina-
dora i qui va presidir la FEV durant molts anys. Ell va fer possible que s’aplegaren en l’orga-
nització i patrocini d’aquesta jornada entitats com el Centre Ovidi Montllor-Casal Jaume I
d’Alcoi (de la xarxa de casals d’Acció Cultural del País Valencià), l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua, la Delegació a Alacant de l’Institut d’Estudis Catalans i l’Escola Politècnica d’Al-
coi (pertanyent a la Universitat Politècnica de València), que va acollir els participants de la
jornada en la seua seu alcoiana. Però no es va tractar només d’una participació nominal ja que
totes aquestes institucions hi van enviar representants que van prendre part activa en les dife-
rents sessions de la jornada.
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