
Gabriel Oliver, a càrrec del professor Pere Guàrdia, i la intervenció del cantant mallorquí Ga-
briel Majoral que interpretà tres peces del Cançoner popular de Mallorca.

Maria Reina BASTARDAS

Universitat de Barcelona

IV Simposi Internacional «Vers una sintaxi històrica del català» (La Nucia, novem-
bre de 2006). – Organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Institut
d’Estudis Catalans, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la Seu Universitària de la Nu-
cia (Universitat d’Alacant), la xarxa d’excel.lència europea «TRAMICTEK» i l’IVITRA (Uni-
versitat d’Alacant), va tenir lloc a la Nucia (Marina Baixa) del 23 al 25 de novembre del 2006,
el simposi internacional «Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objectius».
Aquest simposi té com a finalitat l’elaboració d’una sintaxi històrica de la llengua catalana, i
es celebra des de l’any 2003. El primer simposi, l’any 2003, es va centrar en la planificació del
projecte i en la delimitació del corpus que s’havia de prendre com a base per a l’elaboració de
la sintaxi històrica (el Corpus Informatitzat del Català Antic (CICA)).El segon, el 2004, va
tractar de definir el contingut i la metodologia del projecte des del punt de vista lingüístic. En
l’edició del 2005, ja es va poder comptar amb una primera versió del CICA. En la del 2006,
s’ha fet la presentació d’una eina informàtica molt important: el nou motor de cerca del CICA.

En aquesta edició, hi va assistir un nombrós grup d’estudiosos de les universitats de Fri-
burg (Alemanya), Lisboa (Portugal), Fachhochschule de Colònia (Alemanya), Alacant, Autò-
noma de Barcelona, Rovira i Virgili, Girona, Castella-la Manxa, València, Pompeu Fabra, Sa-
ragossa, Barcelona, País Basc, Lleida i de l’Institut d’Estudis Catalans. El simposi va tenir lloc
al llarg de tres jornades intenses, en les quals es van tractar diversos temes relacionats amb la
sintaxi històrica i amb el procés d’elaboració del CICA.

En la primera jornada, Manuel Pérez Saldanya va explicar la influència de la pragmaesti-
lística en el canvi gramatical; Avel.lina Sunyer i Montse Batllori parlaren sobre els nexes cau-
sal, finals, consecutius i comparatius del català medieval; Anna Bartra sobre la interacció de
propietats lèxiques, morfològiques i sintàctiques en les construccions inacusatives, passives i
impersonals; Jaume Solà tractà el tema de les expressions temporals i aspectuals; Rosa Maria
Fort i Xavier Giralt parlaren sobre textos medievals en llengua catalana a la Franja d’Aragó; i
Joseba Lakarra, sobre el canvi tipològic i la reconstrucció morfosintàctica de la llengua basca.
Joan Torruella va fer la presentació del funcionament del nou motor del CICA (Corpus Infor-
matitzat del Català Antic), presentació a la qual va seguir una reflexió sobre el projecte d’ela-
boració de la sintaxi històrica del català (corpus, metodologia, terminis, etc.). En acabar aques-
ta reflexió, van intervenir Aina Torrent-Lenzen i Manuel Pérez Saldanya, els quals tractaren el
tema dels activadors negatius en català antic, i Francesc Bernat Baltrons, el qual va exposar
una aproximació als estudis dialectològics de Milà i Fontanals sobre el valencià.

La segona jornada la van encetar Xavier Renedo i Sadurní Martí, fent un elogi de la utili-
tat de la variant textual i l’edició filològica en l’estudi de la història de la llengua –incidint en
la mateixa línia traçada sobre la qüestió per Vicent Martines i Gabriel Ensenyat des de la I edi-
ció d’aquests Simposis–. Van continuar Xavier Rofes amb una intervenció sobre la conjunció
jatsia; Bruno Camus, sobre els quantificadors del català antic; Brauli Montoya i Antoni Mas,
els quals van fer una aproximació a una caracterització dels registres en els textos del segle XV;
Albert Turull, Jordi Suïls i Josep Martines, els quals van analitzar els usos del gerundi i del
participi en el català medieval. Maribel Guardiola i Vicent Beltran van parlar sobre els pro-
noms personals forts; Xavier Rull va exposar les tendències pel que fa a l’adjunció de sufixos
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als verbs; Jordi Ginebra va presentar l’estructura general del règim verbal en català antic; Car-
les Segura va parlar sobre els adjunts no locatius com a expressió de la finalitat; Mar Massa-
nell i Jaume Mateu van tractar el tema de l’auxiliar dels temps de perfet; i Josep Fontana el de
l’adjectiu i el sintagma nominal a la història del català.

En la tercera jornada, Maite Moret va exposar la forma i funció dels pronoms febles en la
documentació medieval de la Franja d’Aragó; Josep Martines l’ús de ‘En/al + infinitiu (tempo-
ral)’ en el català medieval; Victor Acedo i Jaume Mateu van tractar el tema del verb i els seus ar-
guments; Sandra Montserrat, el de les perífrasis aspectuals; i Josep Ribera va parlar sobre la fun-
ció sintàctica dels pronoms febles. Finalment es van presentar alguns materials tramesos pels
ponents que no havien pogut assistir al simposi, concretament Max Wheeler i Philip Rasico.

Amb aquesta presentació, i després de tres profitosos dies d’exposicions i debats, va con-
cloure aquesta IV edició del Simposi Internacional sobre sintaxi històrica del català, que ha es-
devingut una referència en la matèria. Hom preveu que durant aquest curs s’avançarà en la re-
dacció dels guions dels diversos capítols de l’obra; i que, el V Simposi se centrarà
fonamentalment en la presentació i en l’anàlisi d’aqueixos guions.

Elena SÁNCHEZ LÓPEZ

Universitat d’Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

45 anys Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Homenatge a la memòria
del Dr. Antoni Comas. Dijous 15 de febrer de 2007. – La Facultat de Filologia i el Departa-
ment de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona van commemorar, el 15 de febrer
de 2007, dos aniversaris interrelacionats: d’una banda, i com ho indica el títol de l’acte, la cre-
ació dels estudis de Filologia Catalana en la degana de les nostres universitats; d’una altra, el
record de qui va ser-ne l’instigador, el creador i l’impulsor, el Dr. Antoni Comas i Pujol (1931-
1981), traspassat ara fa vint-i-sis anys.

Malgrat que l’any 1965 va guanyar la càtedra de català, és conegut que Antoni Comas, a
començament dels anys seixanta, ja s’havia arriscat a fer algunes assignatures en català. Sem-
bla, per bé que no hi ha cap constància documental, que els inicis estrictes del ensenyament es
remunten a l’any 1961; d’aquí que enguany se’n commemorés el quaranta cinquè aniversari.
Dificultats organitzatives, però, van ajornar-ne la celebració, que hauria d’haver tingut lloc
l’any 2006.

La jornada d’homenatge va tenir dos components: un de caràcter acadèmic i un altre de
caràcter musical.

El matí es reservà a l’acte acadèmic, marcat per la intervenció de diversos especialistes,
els quals, obviant els àmbits d’estudi del catedràtic mataroní, es van centrar en la literatura del
segle XVIII, atès els esforços de sistematització que cal agrair-li. Recordem l’extens perfil
d’Antoni Comas en el camp de la història de la literatura catalana –Ramon Llull, Joan Boscà,
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan Alcover, Josep Carner o Joan Perucho–, però també
hispànica –Luís de Góngora, Santa Teresa de Jesús o Leopoldo Alas «Clarín»–, i les seves
contribucions a obres com Les excel.lències de la llengua catalana (1967), Assaigs sobre la li-
teratura catalana (1968), Un segle de poesia catalana (1968) –iniciada per Jaume Bofill– o la
direcció del cinquè i sisè volums de la Història de la literatura catalana, centrats en el perío-
de corresponent a la literatura catalana moderna.

Després de les paraules de presentació, a càrrec d’August Bover, membre del comitè or-
ganitzador, de Sebastià Bonet, director del Departament que quaranta anys enrere havia diri-
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