
 CRÒNICA 587

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 559-617

mèrit principal d’aquest web consisteix a conjuminar informació acústica i articulatòria de tots els 
segments de la llengua. Com és lògic, tractant-se d’una eina multimèdia, els materials s’aniran 
actualitzant i completant mentre el projecte sigui vigent. Cal saludar amb goig aquesta iniciativa 
investigadora.

Ana Ma Fernández Planas
José Enrique Gargallo Gil

Universitat de Barcelona

 Presentació d’una obra de Kavafis. – El 6 de maig de 2009 es va presentar a la Pedrera 
(Fundació Caixa Catalunya) l’últim treball que va deixar enllestit Alexis Eudald Solà, una traduc-
ció al català, amb notes, d’Una simfonia inacabada. Trentaquatre poemes en esbós, de K. P. 
Kavafis, a partir de l’edició grega establerta per Renata Lavagnini, que va intervenir a l’acte, molt 
concorregut, juntament amb Francesc Morfulleda i Àlex Susanna, que van posar en relleu les ca-
racterístiques i valor de la traducció. Al final, Josep M. Flotats va llegir una carta d’Espriu i va 
recitar una selecció dels poemes publicats.

Joan Veny
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

 Tesi doctoral de Laia Querol «Aspectes morfofonològics en la morfologia flexiva del 
català nord-occidental» – El 8 de juliol de 2009 Laia Querol va defensar al Departament de Fi-
lologia Catalana de la Universitat de Barcelona la tesi doctoral Aspectes morfofonològics en la 
morfologia flexiva del català nordoccidental. El treball, dirigit per la doctora Maria Rosa Lloret 
(UB), fou avaluat per un tribunal format pels doctors Joaquim Viaplana (UB), Esteve Clua (UPF) 
i Jesús Jiménez (UV), i obtingué la qualificació d’excel·lent cum laude.
 L’acte de lectura de la tesi s’inicià amb el prescriptiu discurs de defensa de la doctoranda, que 
els membres del tribunal coincidiren a qualificar de modèlic, atesa la seva exposició ordenada, clara 
i concisa, uns adjectius que també serveixen per qualificar la redacció de la mateixa tesi doctoral.
 A la tesi, Querol aprofundeix en la descripció i l’anàlisi de dos aspectes de la morfologia 
verbal del català nord-occidental: d’una banda, la distribució i el valor gramatical dels segments 
velar i palatal que tenen determinades formes verbals i, de l’altra, l’accentuació de les formes ver-
bals. D’entrada, aquests dos aspectes s’estudien independentment, però s’acaben posant en relació 
per veure com els resultats obtinguts en un àmbit permeten entendre millor l’altre. Es tracta d’una 
novetat respecte d’estudis anteriors, ja que fins ara aquests dos temes no s’havien examinat de 
manera conjunta.
 Les dades que han servit de base empírica per a la investigació procedeixen del Corpus Oral 
Dialectal de la Universitat de Barcelona (COD), bona part del qual ha estat publicat recentment 
en un CD-ROM editat per Joaquim Viaplana, Maria Rosa Lloret, Maria Pilar Perea i Esteve Clua. 
A banda del COD, l’autora de la tesi també ha recorregut al corpus d’Alcover i Moll, de principis 
del segle xx, i a dades provinents de dues altres llengües romàniques, l’italià i l’occità, que ha 
explotat per completar la part d’investigació referent als segments velar i palatal. Es tracta d’un 
petit estudi interlingüístic que seria interessant d’ampliar en futures investigacions.
 Pel que fa al marc teòric escollit, també cal fer una distinció entre els dos grans temes de què 
tracta la tesi. D’una banda, l’anàlisi dels segments velar i palatal de determinades formes verbals 
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