
FCE/UNAM, 2006. Esta obra monumental (que constará de un total de ocho o nueve volúme-
nes) constituye un hito en los estudios de lingüística diacrónica del español, pues esta es la pri-
mera obra de referencia de sintaxis histórica española que ve la luz. Los dos volúmenes pre-
sentados en Madrid versan ambos sobre «La Frase Verbal» y participan en ellos un total de
quince investigadores. Acompañaron a la Dra. Concepción Company los Drs. D. Humberto
López Morales (RAE), D. José Luis Girón Alconchel (UCM) y D. Bruno Camus Bergareche
(UCLM). Los ponentes subrayaron la deuda de este proyecto con la obra de D. Rafael Lape-
sa, máximo impulsor de los estudios de sintaxis histórica en el mundo hispánico y con la Gra-
mática descriptiva de la lengua española coordinada por Ignacio Bosque y Violeta Demonte
en 1999, por cuanto ha servido de guía y modelo para poner en marcha un proyecto colectivo
como el que ahora presentamos. La Dra. Company destacó la vocación americanista de la obra
(ya que no siempre los estudios de sintaxis histórica han tenido en cuenta las variedades del
otro lado del Atlántico) y la amplitud de miras del corpus manejado por los diversos colabo-
radores (puesto que se estudia también el español de los siglos XVIII y XIX, que tradicionalmen-
te ha quedado excluido o marginado en los estudios sobre sintaxis histórica). Tras explicar la
metodología del trabajo, las bases teóricas de la obra y otras cuestiones diversas relativas a las
labores de coordinación exigidas por el proyecto, la Dra. Company anunció que la segunda
parte de la obra, dedicada a «La Frase Nominal», se encuentra ya en prensa y se espera su pu-
blicación en 2007. [J. R. M.]

* * *

Congrés «Trobadors a la Península ibèrica». — Del 27 al 29 d’octubre de 2005 es va
celebrar a la Universitat de Barcelona el Congrés «Trobadors a la Península Ibèrica», orga-
nitzat per Vicenç Beltran, Jordi Cerdà, Isabel de Riquer i Meritxell Simó. El congrés, que va
voler ser un homenatge a la figura del Prof. Martí de Riquer, comptà amb la presència d’il.lus-
tres romanistes d’arreu d’Europa. La inauguració anà a càrrec de la Dra. Montserrat Camps,
degana de la Facultat de Filologia, que destacà el llegat científic i humà del Prof. Riquer a la
institució i féu públic el compromís de la Facultat de cara al manteniment del prestigi dels es-
tudis de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. En el decurs del congrés, definit
per un caire marcadament interdisciplinari, s’abordaren aspectes molt diversos relacionats amb
la cultura trobadoresca. De les corts que acolliren els trobadors s’ocuparen Isabel de Riquer, tot
reflexionant sobre el motiu poètic de la larguesa, a mig camí entre el tòpic i la dura realitat
d’alguns ambients que en altres temps havien nodrit el moviment trobadoresc; Saverio Guida
traçà un exhaustiu panorama històric i social de les corts catalanes que visitaren els trobadors
provençals; Gema Vallín descrigué l’entorn cultural de la cort anglesa de Ricard Cor de Lleó;
i Carlos Alvar tractà amb un aprofundit estudi de les relacions entre la cort castellana d’Alfons X
i la lírica dels trobadors. La qüestió dels gèneres poètics també centrà l’interès d’algunes de les
intervencions, com la de Valeria Bertolucci, que aportà noves informacions sobre la contribu-
ció de Guiraut Riquier en la configuració del gènere de la pastorel.la, o la de Stefano Asperti,
que traçà una acurada contextualització romànica de les formes poètiques de Cerverí. La re-
cepció peninsular dels trobadors provençals fou estudiada per Isabel Grifoll, que s’ocupà del
cas d’Andreu Febrer; per Meritxell Simó, que abordà la recepció de Bernart de Ventadorn en
la narrativa catalana medieval, i per Anna Ferrari, que reflexionà sobre les relacions entre les
líriques italiana, gallega i provençal. Bona part de les intervencions versaren sobre qüestions
de crítica textual, com les consideracions de María Dolores Sánchez Palomino sobre la pro-
blemàtica edició crítica de Thibaut de Champagne, les de Carlo Pulsoni, referides a la trans-
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missió manuscrita de la lírica galaicoportuguesa, o les de Gemma Avenoza sobre noves troba-
lles manuscrites de poesia occitanocatalana. En aquest context, reberen una atenció especial els
cançoners catalans que ens han conservat poesia trobadoresca, als quals es van dedicar Simo-
ne Ventura i Anna Alberni, o la presència de trobadors catalans en cançoners provençals, estu-
diada per Magdalena León; així com la recepció catalana d’algunes poètiques provençals, tema
a propòsit del qual Vicenç Beltran aportà nous testimonis. Destaquem, per últim, els estudis
dedicats a la personalitat biogràfica i poètica d’alguns trobadors, com el de Gérard Gouiran so-
bre Sordel, o el de Míriam Cabré sobre Cerverí, i les contribucions destinades a aclarir amb no-
ves dades el sentit de textos o versos enigmàtics, com ara la lectura que proposà Jordi Cerdà
del vers del gat vermell de Guilhem de Peitieu o la proposta de traducció d’uns versos de Mar-
cabrú que féu Anna Maria Mussons. Clogué l’acte la lectura, a la Reial Acadèmia de Bones
Lletres de Barcelona, d’unes paraules del Prof. Martí de Riquer amb les quals va voler agrair
la dedicació del congrés i va elogiar la riquesa i la qualitat dels treballs presentats. [M. S.]

* * *

L’exposició «Mercè Rodoreda, una poètica de la memòria» a Madrid (2002) i Barce-
lona (2005). — L’exposició dedicada a Mercè Rodoreda, Mercè Rodoreda, una poética de la
memoria, s’ha d’emmarcar, inicialment, en el programa «Cataluña hoy», creat per la Genera-
litat, amb la voluntat d’aconseguir que Catalunya tingués una presència més activa a l’estat es-
panyol; concretament en el terreny de la promoció cultural, un dels seus objectius va ser la di-
vulgació d’artistes catalans —pintors, escriptors...—, per tal d’ajudar a un millor coneixement
d’unes figures, sovint amb projecció internacional; aquest és el cas de Mercè Rodoreda, ob-
jecte de l’exposició, Mercè Rodoreda, una poética de la memoria en un escenari culturalment
prestigiós de Madrid, el Círculo de Bellas Artes, l’any 2002, des del 23-04 al 02-05, una ex-
posicó que va assolir un notable ressò, coincidint amb una sèrie d’actes que s’hi van organit-
zar per celebrar «L’Any del Llibre», entre d’altres, la lectura seguida d’El Quixot, com un ho-
menatge a Miguel de Cervantes, mort un 23 d’abril. Va ser en aquest context, també, que
s’enquadrà l’exposició dedicada a l’escriptora catalana amb més projecció internacional, una
exposició organitzada per la Fundació Mercè Rodoreda i l’Institut d’Estudis Catalans; els seus
comissaris van ser: Joaquim Molas, Marta Nadal i Carme Arnau. Un ampli i acurat catàleg,
profusament il.lustrat, amb el mateix títol de l’exposició (Fundació Mercè Rodoreda, IEC,
Barcelona 2002), va permetre a coneguts especialistes aprofundir en l’obra rodorediana, una
obra molt rica, que abraça tots els gèneres: poesia, teatre, narrativa breu i novel.la, sense obli-
dar la pintura, un aspecte poc conegut de l’autora; també la vida de Rodoreda resulta ben inte-
ressant, una vida que es pot qualificar de novel.lista, a causa, en bona part, del temps històric
difícil, en què visqué. A més, va contribuir a un coneixement més aprofundit de l’autora la
publicació de la seva producció contística, traduïda al castellà —que s’hi va presentar, tam-
bé—, Cuentos completos, dins la col.lecció «Obra Fundamental de la Fundación Central His-
pano», amb introducció de Joaquim Molas i pròleg de Carme Arnau, a més d’una bibliografia
d’Eulàlia Miret. Posteriorment, l’exposició es va portar a Càceres, concretament al Palacio
Carvajal, del 18 d’octubre al 17 de novembre del mateix 2002; en aquest cas, es va represen-
tar, també, un muntage teatral amb contes de Mercè Rodoreda, Mujeres, dirigit per Pilar Lez-
cano i, d’aquesta manera, la veu de l’autora catalana encara va arribar a un públic més ampli.

Tres anys més tard, l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Mercè Rodoreda van voler
recuperar l’exposició per Catalunya, i la Institució de les Lletres Catalanes es va encarregar de
la producció de la versió catalana. A Barcelona, el Palau Moja, en va ser l’escenari, durant

CRÒNICA 581


