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segle xix fins a la seva irradiació en el conjunt de les terres de parla catalana. Alhora, van posar
en relleu l’enorme treball de recerca que cal fer encara per tenir un coneixement més ajustat del
fenomen. La publicació de les actes seria un pas notable en aquest sentit.

Ramon Pinyol
Universitat de Vic

L’encant de la llengua. Jornades d’homenatge a Joan Veny. Centre de Cultura «Sa Nos-
tra», Palma (Mallorca) 23 i 24 de novembre de 2009. – Joan Veny i Clar és filòleg, romanista,
dialectòleg, lexicògraf, però sobretot professor universitari o, si em permeteu la llicència jocflora-
lesca, mestre en llengua catalana. I és que al llarg dels anys, en la seva feina a la universitat i a
l’IEC, ha tingut molts alumnes, bona part dels quals se’n reconeixen deixebles. Això s’ha fet evi-
dent en aquestes jornades d’homenatge, organitzades pels seus deixebles mallorquins, en concret
coordinades en l’aspecte acadèmic per Jaume Corbera de la UIB, i en les quals han participat tant
antics alumnes com també col·legues, la majoria amics seus. La participació ha estat considerable
i constant al llarg de les dues jornades, a més de la seixantena d’inscrits oficialment, hi han desfilat
en actes concrets tot de persones que no han volgut perdre aquesta ocasió on es combinava l’ho-
menatge, merescudíssim, al doctor Veny amb la presència de personalitats del món acadèmic.

L’homenatge s’ha estructurat al voltant de sis taules rodones, tres per a cada jornada, dedica-
des a sis aspectes rellevants de la feina i de les devocions de Joan Veny. En la primera, moderada
per Joan Miralles, han glossat la vessant de filòleg els doctors Brauli Montoya, Josep Moran i
Antoni Ferrando, el qual ha enviat unes notes perquè no ha pogut assistir-hi. La segona, dedicada
a l’aspecte lexicogràfic de l’obra venyiana, ha estat moderada per Magdalena Ramon i ha tingut
com a participants tres científics que han estudiat o estudien els aspectes més populars de les no-
menclatures d’animals i plantes, per als quals Joan Veny ha estat una ajuda indispensable; es
tracta de Miquel Duran, Carles Riera i Joan Vallès. La tercera taula rodona, moderada per Jaume
Corbera, ha versat sobre la dialectologia, que és el tema central de l’activitat científica del doctor
Veny; hi han participat Ramon Sistac, Emili Casanova i Maria Àngels Massip, que han glossat la
significació de l’obra de Joan Veny en la recerca dialectològica, els criteris d’incorporació de dia-
lectalismes al diccionari general i la posada al dia dels mètodes de la disciplina.

Aquesta primera jornada ha acabat amb una exposició bibliogràfica de les obres editades de
Joan Veny, entre les quals destaquen l’Atles Lingüístic del Domini Català i el Petit Atles Lingüís-
tic del Domini Català, versió abreujada i comentada del primer.

La segona jornada ha començat amb la taula rodona més internacional ja que ha versat sobre
la tasca de romanista del doctor Veny, reconeixent-li particularment la contribució a l’Atlas Lin-
guistique Roman. Ha estat moderada per Antoni Ignasi Alomar i ha comptat amb la participació
de figures rellevants de la romanística com José Enrique Gargallo, Philip D. Rasico i Hans Goebl.
La segona taula rodona, dedicada a l’aspecte de l’estudi de l’onomàstica, ha resultat animada i
amena gràcies a les intervencions de Cosme Aguiló, Joan Peytaví i Vicenç Rosselló, comptant
amb la moderació de Gabriel Bibiloni. La darrera taula rodona, moderada per Jaume Corbera, sota
l’epígraf de Joan Veny, mestre i amic ha estat la més emotiva de totes. Els participants, Lluís Gi-
meno, que ha intervingut per escrit, ja que no hi ha pogut ser present per raons personals, Maria
Pilar Perea i especialment Gabriel Oliver, han sabut transmetre la gratitud emocionada a Joan
Veny per haver-los encomanat la passió i haver-los orientat en les tasques de l’estudi de la llengua.
Val a dir que la gratitud i l’emoció han estat comunes a tots els participants, però que en aquesta
taula rodona s’han fet més palesos aquests sentiments. Cal subratllar també les intervencions es-
pontànies igualment emotives, de Rosa Colomer, directora del Termcat (Barcelona), i de Michel
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Contini, catedràtic emèrit de la Universitat Stendhal de Grenoble i director de l’Atlas Linguistique
Roman.

Com a cloenda dels actes acadèmics, hi ha hagut la presentació d’un audiovisual, promogut
per l’Obra Cultural Balear, sobre l’obra i la vida de Joan Veny, que ha perseverat en el to emotiu
de les intervencions.

Per acabar les jornades, s’ha celebrat un sopar d’homenatge on hi ha hagut glosses al mestre,
versos i cançons en honor de Joan Veny, en definitiva, una manera molt càlida d’arrodonir aques-
tes jornades tan singulars en molts aspectes.

Cèlia Riba

III Espais Terminològics: Terminologia i variació geolingüística. TERMCAT, Barcelona,
12 de novembre de 2009, Universitat de Barcelona. – D’entrada hem de felicitar el TERMCAT
per la celebració de la tercera edició dels Espais Terminològics, amb la qual veiem que es conso-
lida aquesta iniciativa que esperem, vist l’èxit de nivell acadèmic i de participació, que continuï
endavant en edicions futures. Hi ha hagut una assistència força elevada, 175 inscrits, no només
del nostre àmbit lingüístic sinó també de fora d’aquest (de Saragossa i del País Basc), cosa que
demostra la irradiació i el prestigi del Termcat, que és a punt de fer el seu vint-i-cinquè aniversa-
ri. Totes les activitats s’han concentrat en una jornada que per això ha estat especialment intensa
però, i en això hem de felicitar tant l’organització com els participants, s’han ajustat a l’horari
previst.

La jornada ha començat amb l’obertura oficial feta per Bernat Joan (Director General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya), Joan Martí (Institut d’Estudis Catalans),
Gemma Fonrodona (Universitat de Barcelona) i Rosa Colomer (Termcat); cal dir que alguns no
s’han limitat a l’aspecte purament institucional, sinó que ja han intervingut en el tema de discussió
de la jornada.

La primera ponència, a càrrec de Ramon Sistac (Universitat de Lleida), ha estat una animada
presentació de la tensió que representa l’ús de l’estàndard respecte al de les variants geogràfiques,
particularment en els aspectes terminològics, amb un repàs dels tipus d’estàndards possibles. La
conclusió a la qual arriba el doctor Sistac és que el més convenient per al català és comptar amb
un estàndard monocentrista composicional, però que tingués en compte també les solucions dia-
lectals.

El doctor de la Universitat de Salamanca, Joaquín García Palacios, ha dissertat en la seva
ponència sobre el caràcter unitari de l’espanyol estàndard sobretot en els àmbits científics i tèc-
nics, malgrat el caràcter multipolar (Espanya, Argentina, Colòmbia i Mèxic) d’aquesta llengua;
així com de la conveniència del seu ús en aquests àmbits.

Els actes del matí s’han completat amb la taula rodona Variació geolingüística en els diccio-
naris, moderada per Jordi Bover i amb la participació de Vicent Montalt (Universitat Jaume I),
Magdalena Ramon (Gabinet de terminologia UIB), Carolina Santamaria (Oficines Lexicogràfi-
ques, IEC) i Montserrat Torras (Enciclopèdia Catalana). Les intervencions han versat sobre si és
pertinent incorporar variants dialectals corresponents a termes i en quins casos i circumstàncies
convé fer-ho.

A l’horabaixa, hi ha hagut la taula rodona més animada i polèmica, moderada per Glòria
Fontova, ha comptat amb la participació de Joan Vallès (Universitat de Barcelona), Vicenç Ros-
selló (Universitat de València) i Jordi Lleonart (Institut de Ciències del Mar, CSIC). La discussió
s’ha centrat en la conveniència d’escollir una sola denominació estàndard per a aquelles espècies
animals o vegetals que en tenen moltes de tradicionals.
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