
què intervingueren cinc representants especialitzats en aspectes particulars, que foren comple-
tats i discutits en el col.loqui posterior a cada sessió.

El primer bloc tractà de la traducció convencional, general i literària. Es presentaren les
opcions lingüístiques del traductor, el seu model de llengua (en la literatura, el teatre, la litúr-
gia, etc.) i les particularitats territorials a tenir en compte; la simplificació o reducció estilísti-
ca dels registres; els criteris editorials i de correcció i la seva influència sobre les opcions lin-
güístiques del traductor; coincidències o vacil.lacions respecte a la llengua normativa, i el
paper de les associacions d’escriptors en l’avaluació d’un model.

El segon bloc s’ocupà de la traducció en l’àmbit de la informació i de les tècniques auxi-
liars. Concretament, es tractà de les traduccions «invisibles», més desconegudes, però que
produeixen textos que en són conseqüència directa o indirecta: part de la publicitat, notícies
d’agència, textos administratius i jurídics, doblatge i subtitulació. Aquestes traduccions exer-
ceixen un clara influència sobre l’ús del català i la creació conscient o mimètica de models, ge-
nuïns o aliens.

El tercer bloc s’ocupà de la traducció assistida per ordinador en la documentació oficial
de les institucions, en el periodisme i en les indústries dedicades a crear programes en català,
amb els seus condicionaments i amb els seus avantatges i servituds.

Un apartat especial meresqué la presentació del balanç de la primera etapa de funciona-
ment del Fòrum d’Estandardització (FOREST), creat arran de la celebració de les I Jornades,
a càrrec d’Isidor Marí, cap del Fòrum, i de Joan Martí i Castell, director del SEREIEC, i Josep
M. Mestres. Tant la Secció Filològica com els participants van considerar que és un mitjà de
gran utilitat per a l’intercanvi de punts de vista sobre l’estandardització entre els professionals
de la llengua i els responsables del desenvolupament de la normativa.

Finalment, hi hagué un debat general amb l’epígraf «Traducció i llengua estàndard», mo-
derat per Isidor Marí, Joaquim Mallafrè i Joan Vilarnau.

En la sessió de cloenda, el coordinador científic de les Jornades, Joaquim Mallafrè, va lle-
gir les conclusions dels participants al llarg de les diferents sessions monogràfiques i durant el
debat general. Aquestes conclusions han estat publicades posteriorment per l’Institut dins la
col.lecció «Jornades Científiques» (Barcelona, 2002). [J. M. M. i S.]

XXVIII Col .loqui de la Societat d’Onomàstica a Menorca.—L’Institut Menorquí
d’Estudis i la Societat d’Onomàstica van organitzar, els dies 22, 23 i 24 de març de 2002, el
XXVIII Col .loqui de la Societat d’Onomàstica, que va tenir lloc a Menorca i que es va realitzar
alternativament a Maó (a la sala d’actes del Museu de Menorca) i a Ciutadella de Menorca (a
la Casa de Cultura). Dinou anys després que el Col.loqui arribés per primer cop a l’illa, aques-
ta segona trobada en terres menorquines va reunir especialistes i afeccionats de l’onomàstica
amb un doble objectiu: exposar els estudis desenvolupats en aquest temps i obrir nous camins
d’investigació.

Amb prop de seixanta participants inscrits, el XXVIII Col.loqui es va articular a partir de
tres blocs temàtics: L’obra de Joan Coromines i Menorca, Toponímia i antroponímia menor-
quinesi La interdisciplinarietat en els estudis d’onomàstica. El primer d’aquests blocs es va
constituir d’acord amb la tradició dels Col.loquis d’analitzar el estudis onomàstics de Joan Co-
romines en relació amb el lloc de celebració d’aquests. En el cas de Menorca es van abordar tant
la seva persona com els seus treballs: Josep Antoni Pons Roca en va fer una semblança biogrà-
fica a partir dels contactes que va mantenir amb l’estudiós en una de les seves excursions a
l’illa; Joan F. López Casasnovas i Ignasi Mascaró Pons, membres de l’Institut Menorquí d’Es-
tudis (IME), van examinar les seves contribucions a l’estudi de l’onomàstica menorquina.
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El segon bloc es va dedicar a l’onomàstica de Menorca, amb la finalitat d’avaluar l’estat
dels estudis toponímics i antroponímics relatius a l’illa, i millorar-los quant a treballs de detall.
Per aquest motiu es va comptar amb la presència de Lluís Casasnovas Marquès, editor ciuta-
dellenc que, el 1952, va realitzar, en el marc de la seva tesi doctoral, el primer estudi científic
de la toponímia menorquina. La seva ponència va repassar les diferents obres que han tractat
l’onomàstica menorquina: des dels treballs dels germans Ramis fins a les últimes aportacions
de Ramon Rosselló i de Cosme Aguiló. Així mateix, distintes comunicacions es van ocupar,
respectivament, de l’etimologia del nom preromà Sanissera, dels topònims marítims del port
de Maó i dels noms de lloc continguts en la cartografia històrica de l’illa.

El caràcter interdisciplinari de l’onomàstica va ser el tema del tercer bloc. Això havia de
permetre, d’una banda, ampliar l’horitzó de perspectives des de les quals es possible abordar
els estudis onomàstics i, de l’altra, obrir les portes del Col.loqui a treballs relacionats no només
amb l’illa de Menorca sinó amb qualsevol altre espai geogràfic. Pel que fa al primer aspecte,
Joan Tort i Donada, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, va apostar per un
enfocament transversal i integrador dels estudis onomàstics, capaç de trencar el monolitisme
filològic amb què tot sovint es realitzen. Pel que fa al segon, cal destacar la distinta procedèn-
cia geogràfica dels comunicants, que van representar l’onomàstica de gairebé tot el domini lin-
güístic català, dels territoris occitans i aranesos i, fins i tot, de Navarra.

L’obertura acadèmica del Col.loqui va incloure dues conferències, de manera que van
quedar representades les dues grans branques de l’onomàstica: Ramon Amigó i Anglès, un
dels toponimistes més importants del Principat, va plantejar els principals objectius i la meto-
dologia de treball dels reculls de noms de lloc; Jaume Mascaró Pons, professor de Filosofia de
la Universitat de Barcelona, va tractar, des d’un punt de vista eminentment antropològic, al-
guns dels aspectes més rellevants de l’antroponímia. Per a la conferència de clausura, Joan
Veny Clar, catedràtic de Filologia de la Universitat de Barcelona, va aplicar el seu rigor fi-
lològic a l’anàlisi d’alguns trets dialectals que s’observen en l’onomàstica menorquina. I com
a contrapunt a les sessions de treball, es van organitzar visites guiades de Ciutadella i de Maó,
i un sopar de cloenda, activitats que van acabar de refermar l’esperit de germanor que va pre-
sidir en tot moment el Col.loqui.

Un XXVIII Col .loqui de la Societat d’Onomàstica que, amb gairebé 60 participants i prop
de 25 treballs presentats va demostrar, d’una banda, la vitalitat de la Societat d’Onomàstica i
l’impuls que suposen els seus Col.loquis per al desenvolupament dels estudis onomàstics ca-
talans, i va significar, de l’altra, un pas més en el camí de recuperació i normalització cultural
menorquines endegat per l’IME des de la seva creació el 1986. [X. G. P]

IV Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga.
Història i llegenda al Renaixement(Universitat de Girona, 8-11 de juliol del 2002).—
Tractar d’humanisme en una sala gòtica pot semblar a cop d’ull un despropòsit o bé una even-
tualitat paradoxal; però ben mirat, aquesta mateixa circumstància devia ser la que ben sovint
vivien els humanistes mateixos quan als segles XV i XVI conspiraven per dur a terme accions
destinades a canviar el seu entorn cultural, com ara l’arquitectura de la sala mateixa que ales-
hores potser els acollia. Doncs bé: això és el que ha tingut lloc durant quatre dies de l’estiu del
2002 dins del marc singular de la recentment remodelada sala capitular —ara Sala de Graus—
del convent de Sant Domènec de Girona, seu de la Facultat de Lletres de la UdG, perquè allà
s’ha desenvolupat l’edició darrera del Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes que la
Secció Francesc Eiximenis de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG organitza
cada any —des del 1992, ara ha fet justament deu anys— i on s’alternen la Història de la Llen-
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