
la Girona literària i llegendària en el cor de la Catalunya Vella; així com una visita guiada a les
ruïnes d’Empúries, Sant Martí d’Empúries i l’Escala, aprofitant la festa de la Diada. Final-
ment, el divendres dia 12 es va celebrar l’Assemblea de l’AILLC, i un sopar de cloenda a l’ai-
re lliure, que va incrementar, si més no, l’encant de l’estada a Girona i va contribuir amb es-
creix al fet que tots els assistents conservem un agradable record del col.loqui.

De tot el que hem anat recordant en aquesta crònica, sens dubte hem de concloure amb
una valoració altament positiva del col.loqui celebrat a Girona, no només pel que fa a l’aspec-
te acadèmic i científic, sinó també pel que fa a la convivència entre els nombrosos congressis-
tes, durant els dies en què es van desenvolupar les sessions. Podem estar segurs que, a banda
de la publicació de les actes del col.loqui, de les intervencions i debats en podran resultar al-
tres assaigs i temes de discussió científica.

Els membres de l’AILLC esperem retrobar-nos a Budapest, el 2006. [A. I. P.]

Simposi Internacional sobre Sintaxi històrica del català. — Organitzat per l’Institut
Interuniversitari de Filologia Catalana i la Seu Universitària de la Universitat d’Alacant a la
Nucia (Marina), va tenir lloc en aquesta població alacantina, del 12 al 14 de novembre, el sim-
posi internacional «Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius», amb as-
sistència d’una trentena d’estudiosos de les universitats de Friburg (Alemanya), Castella-la
Manxa, Alacant, València, Jaume I de Castelló, Barcelona, Autònoma de Barcelona, Girona i
Illes Balears. Les sessions van girar entorn de dos eixos: 1) la preparació d’un corpus infor-
matitzat; 2) la presentació d’estudis concrets sobre diversos temes de lingüística històrica.

Pel que fa al primer bloc, Gabriel Ensenyat va presentar un esbós d’obres no literàries a in-
corporar al susdit corpus i Vicent Martines va fer el mateix en relació amb les obres literàries.
Claus Pusch va oferir mostres de diversos corpus textuals (del francès, del castellà, del portu-
guès, del català, etc.), amb els seus avantatges i limitacions. Joan Torruella va comentar les ca-
racterístiques d’un programa de literatura italiana, amb selecció d’autors, gènere, segle, fre-
qüència, contextos, família lèxica, etc., i la seva eventual aplicació a la sintaxi diacrònica del
català. Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines van exposar les característiques bàsiques del
futur projecte de recerca que, al llarg de les sessions, va ser objecte de debat i discussió, con-
cretant-ne diversos aspectes metodològics: de 15 a 20 col.laboradors, referit a la totalitat del do-
mini lingüístic, nombre limitat de textos ampliable en una segona fase, període des dels orígens
fins a la primera meitat del s. XVI, textos de caràcter literari i no literari, varietat de gèneres, ba-
sats en edicions filològiques fiables, caràcter restrictiu pel que fa a prosa i traducció, etc.

Respecte al segon bloc, Antoni Ferrando va parlar de llengua oral i llengua escrita en l’è-
poca medieval, Joan Ferrer va llegir una contribució, elaborada juntament amb Francesc Feliu
i Narcís Iglésias, sobre la llengua de la cancelleria, Joan Veny va resumir les característiques
del programa Scripta i projecció dialectal, que dirigeix, i va comentar diverses mostres de la
utilitat de comptar amb molts textos d’un dialecte, esglaonats cronològicament, referents a un
fenomen determinat per tal de reflectir l’aparició de formes orals en la scripta en convivència
amb les consagrades per la tradició escrita. Joan Anton Rabella va parlar de la llengua dels lli-
bres de cort de justícia, Brauli Montoya, de la tipologia textual i de registres en el català antic
i Emili Casanova, de la necessitat de tenir en compte el llatí tardà per a explicar alguns fets del
català. Gemma Rigau es va ocupar dels verbs impersonals del tipus caldre en la llengua anti-
ga i clàssica, Joan Rafael Ramos, de la selecció de l’auxiliar en els temps compostos; Sandra
Montserrat va comentar la perífrasi aspectual venir + a (en) + infinitiu, i Anna Bartra, l’alter-
nança acusativa en alguns verbs (tipus li perdona les ofenses/el perdona de les ofenses). Josep
Martines va parlar dels usos del futur i el condicional, Jordi Colomina va analitzar l’ús de com
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i com a en la llengua antiga, Bruno Camus va fer un estudi comparatiu català-castellà de la
quantificació, Josep Moran va analitzar les conjuncions de subordinació en català antic, Mont-
se Batllori i Avel.lina Suñer van estudiar els valors adverbials associats a la conjunció que, pre-
sentats històricament i comparativament amb el francès, el castellà i l’italià. Finalment, Mi-
quel Nicolàs va teixir diverses reflexions sobre la diversitat terminològica, els factors de
pluricausalitat i els agents interns i externs que regulen l’evolució de la llengua.

Les intervencions del Col.loqui seran recollides en unes actes que, en part, veuran la llum en
un número de la revista Caplletra i, en part, en un volum de la col.lecció Symposia Philologica.

En suma, unes magnífiques jornades en les quals es va agermanar el treball científic amb
la bona companyonia gràcies a la generosa acollida dispensada pel municipi de la Nucia i pels
organitzadors del Simposi. [J. V.]

Jornada d’estudi en honor de Francesc de Borja Moll (desembre 2003). — La cele-
bració de l’any 2003 com a Any Moll va arribar a la Ciutat de València sota el lema Jornada
d’Estudi en honor de Francesc de Borja Moll, emparat pel Servei de Normalització Lingüís-
tica de la Universitat de València, pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de
València i per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. La Jornada va ser el dia 11
de desembre del 2003 en el marc de la Sala Enric Valor de la Facultat de Filologia on, al llarg
de tot el matí, els ponents van repassar la vinculació del filòleg ciutadellenc amb les múltiples
disciplines que abordà. Per la vesprada, mitjançant una producció audiovisual, el nombrós pú-
blic universitari es va introduir en el dia a dia de Francesc de Borja Moll i, a més a més, a tra-
vés d’una taula redona, va aprofundir en l’empresa de la seua vida, el Diccionari català-va-
lencià-balear (DCVB).

Emili Casanova va inaugurar la jornada com a coordinador i, immediatament, va cedir la
paraula al primer ponent. El torn de les conferències començà per Santi Cortés qui, sota el tí-
tol Francesc de Borja Moll i el País Valencià, s’encarregà d’immergir el Francesc de Borja
Moll enquestador en el País per a analitzar les estades que li permeteren ampliar les informa-
cions sobre els dialectes i la gent, i per a analitzar les conseqüències de la difusió del Diccio-
nari en l’exposició valenciana del 1951. Seguiren quatre ponències més que van centrar l’a-
tenció en algunes de les disciplines que abordà l’homenatjat; aquestes són l’onomàstica, la
dialectologia i la gramàtica, així com la gramàtica històrica. L’encarregada de parlar sobre
L’aportació de Moll a l’Onomàstica Catalana fou Reina Bastardas, qui va mostrar la impor-
tant tasca de recollida d’informació sobre toponímia i antroponímia que va dur avant per al
DCVB i que el mateix Moll va culminar amb una publicació recopilatòria esdevinguda un clàs-
sic en el camp de l’antroponímia, Els llinatges catalans. Assaig de divulgació històrica
(1959). Pel que fa a L’aportació de Moll al coneixement dels dialectes, se’n va encarregar
Joan Veny. El professor Veny va insistir en la personalitat pacífica i equilibrada de Moll per a
destacar cada una de les obres que va editar d’acord amb cada una de les seues facetes, ja fos
la d’escriptor, traductor, professor o articulista; de la mateixa manera, es va referir al mestre
com a “un gegant de la filologia i de la dialectologia” catalanes. Sobre Els estudis gramaticals
de Moll va parlar Sebastià Bonet, qui es va centrar en els aspectes sintàctics, morfològics i
semàntics que Francesc de Borja Moll defenia de manera pacífica davant de Pompeu Fabra.
La darrera conferència del matí va abordar L’aportació dels corresponsals al DCVB, centrant-
se en mossèn Garcia Girona.

La vesprada va començar amb una producció audiovisual que narra la vida de Mossèn An-
toni M. Alcover, les anades i tornades de la calaixera que contenia les cèdules lexicogràfiques
compilades per al Diccionari i la vida de Francesc de Borja Moll lligada de ben jove a la figu-
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