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 Gemma Rigau i Carlos Sánchez, «El complement indirecte i els altres complements de datiu»; 
Josep Martines, «L’article definit. Els valors abstractius i intensius»; Manuel Pérez-Saldanya i Gem-
ma Rigau, «Les preposicions i els adverbis (I): els adverbis díctics»; Philip Rasico, «Els sons i les 
grafies»; Carles Segura, «Les preposicions i els adverbis (II): els adjunts de lloc»; Anna Bartra, «Les 
construccions inacusatives, passives i impersonals»; Sandra Montserrat, «Les perífrasis verbals (II): 
les perífrasis aspectuals»; Salomé Ribes, Jordi Suïls i Albert Turull, «Les construccions de gerundi i 
participi: les clàusules absolutes»; Àlex Alsina, «Les construccions d’infinitiu»; Bruno Camus, «Els 
quantificadors. La quantificació»; Joan Rafael Ramos, «La predicació no verbal (I): les oracions 
copulatives i quasicopulatives»; Josep Quer, «Els modes verbals»; Xavier Molina i Josep Quer, «Les 
oracions condicionals»; Josep Maria Fontana, «L’adjectiu i el sintagma adjectival»; Jordi Ginebra, 
«A l’entorn del règim verbal en català antic»; Josep Martines, Sandra Montserrat i Carles Segura, 
«Els temps verbals. Una proposta» (1) i «Els temps verbals. Una mostra. Modalització del condici-
onal» (2); Xavier Rull, «El capítol de formació de mots, apartat de sufixació: primers continguts»; 
Víctor Acedo i Jaume Mateu, «El verb i el sintagma verbal»; Francesc Roca, «Els demostratius».
 Han estat especialment enriquidors els debats que tancaven cada grup de dues o tres conferèn-
cies, ja que és aquest l’espai adequat per a reflexionar sobre els dubtes dels investigadors, sobre nous 
suggeriments, sobre la interconnexió entre els capítols, sobre la coherència global de l’obra, etc.
 Finalment, van tancar el simposi Josep Martines i Manuel Pérez-Saldanya amb l’estudi dels 
materials tramesos pels ponents que no van poder assistir-hi i amb una reflexió sobre el projecte 
d’elaboració de la sintaxi històrica del català: corpus, metodologia, terminis, etc.
 Una trobada, doncs, entre els integrants del projecte d’elaboració de la Gramàtica del Català 
Antic que permet restablir el contacte directe entre tot l’equip, així com donar a conèixer l’estat 
de les respectives recerques als companys i al públic que hi va assistir. Amb tot, es deixen les 
portes obertes a presentar l’any vinent uns estudis quasi definitius sobre cadascun dels aspectes de 
la sintaxi històrica del català antic.

Andreu Sentí i Pons
Universitat d’Alacant

 III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra». – El Departament de Filo-
logia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l’Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús 
van organitzar a Tarragona, entre els dies 16 i 19 de desembre de 2008, el III Col·loqui Interna-
cional «La lingüística de Pompeu Fabra», una activitat acadèmica que es va encetar l’any 1998, 
tot commemorant el 50è aniversari de la mort de la figura més rellevant del procés de codificació 
de la llengua catalana. La segona edició es va celebrar l’any 2003 i fou l’edició que va marcar la 
continuïtat de la proposta congressual. I assumint el caràcter quinquennal, a les acaballes del 2008 
es va donar el tret de sortida d’un col·loqui internacional que hauria de propiciar la consolidació 
de la referencialitat de la universitat organitzadora en la temàtica que ens ocupa.
 Deu anys des de la primera edició permeten ja una certa perspectiva. Una perspectiva on les 
publicacions derivades dels col·loquis anteriors s’han anat fent ben presents en el nostre àmbit del 
coneixement. Ens referim als dos volums del primer congrés, amb el títol «La lingüística de Pom-
peu Fabra» (una coedició de la URV amb l’IIFV) i el volum «Entorn i vigència de l’obra de Fa-
bra», del segon congrés, editat per Cossetània Edicions.
 La proposta fundacional manté encara una vigència plena. Per tant, l’objectiu central fou 
l’estudi de l’obra de Pompeu Fabra. Un estudi crític, acadèmicament solvent, que va defugir els 
plantejaments hagiogràfics i que, en segona instància, ens va projectar a una anàlisi rigorosa de la 
normativa de la llengua catalana.

021-Romanics XXXII 04.indd   571 13/4/10   16:39:18



572 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 32 (2010), p. 559-617

 El col·loqui també va oferir una mirada sociolingüística. Una mirada que ens va situar en 
l’àmbit de la planificació del corpus lingüístic. Una mirada que va incardinar la norma en la soci-
etat destinatària. Una societat que, en els temps actuals, ha de donar resposta comunicativa a un 
repertori lingüístic molt més complex. Dit a la manera de Lamuela i Murgades, actualment la 
«fauna plumífera» no és l’única dipositària, ni tan sols la més important, d’un univers comunicatiu 
on l’oralitat ha pres una dimensió molt destacada. La norma, doncs, pren sentit en el procés gene-
ral d’estandardització de la llengua catalana. Un procés, tot siga dit de passada, de gran transcen-
dència en el marc global de la normalització lingüística.
 També es va voler incorporar una dimensió contrastiva amb d’altres codificacions romàni-
ques. L’experiència sarda fou objecte d’atenció de la ponència de Diegu Corraine; i una visió 
global d’altres realitats lingüístiques ens l’aportà el Professor Claus Pusch.
 L’arquitectura del col·loqui va prendre suport en set ponències marc encomanades a prestigi-
osos especialistes (Joaquim Rafel, Joan Julià, Jordi Ginebra, Sebastià Bonet, Kalman Faluba i els 
citats anteriorment) i una taula redona dedicada a la qualitat lingüística als mitjans de comunica-
ció, sens dubte un tema de rabiosa actualitat.
 En l’àmbit de les comunicacions, es van presentar 39 propostes, validades pel comitè cientí-
fic, que van tenir l’oportunitat de ser sotmeses a la consideració dels assistents en sessions duals. 
Comunicacions que van abordar els diferents nivells d’anàlisi lingüística: el foneticofonològic, el 
morfosintàctic i el lexicosemàntic; i aportacions vinculades a la historiografia lingüística.
 Tot plegat va conformar un abordatge multidimensional a l’objecte d’estudi del col·loqui. Un 
programa d’autèntica excel·lència, que va permetre als assistents gaudir de tres dies intensos de 
treball i de debat.

Miquel Àngel Pradilla
Universitat Rovira i Virgili

 XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica a les Borges Blanques. – Els dies 25 i 26 
d’abril de 2009 –tot seguint, doncs, la tradició de situar-ho en cap de setmana– va tenir lloc a la 
capital comarcal de les Garrigues, i concretament a la seva Casa de Cultura, en ple passeig del 
Terrall, el XXXVI Col·loqui de la Societat d’Onomàstica; el quart, fins ara, que té lloc a les terres 
de Ponent després dels de Lleida (1983 i 1999) i Fraga (1994). Val a dir que molt probablement 
aquest haurà estat el darrer col·loqui de la Societat amb aquest format i aquest nom, atès que el 
mateix 2009, coincidint amb una profunda revisió dels seus Estatuts i la previsió també d’una re-
novació en la Junta, aquesta Societat –que manté l’estatus d’associació privada independent 
d’acadèmies i institucions oficials, malgrat el seu conveni estable amb l’Institut Cartogràfic de 
Catalunya– ha pres la decisió de variar el ritme de les seves trobades científiques anuals, a fi de 
celebrar un Congrés d’àmbit internacional cada tres anys (el proper podria coincidir amb el Con-
grés de l’ICOS a Barcelona, l’any 2011), tot reservant els anys intermedis per a Jornades, Semi-
naris o sessions de treball d’una menor entitat (entès aquest concepte en termes de durada, ampli-
tud temàtica, àmbit d’influència, etc.).
 El Col·loqui de les Borges estava coorganitzat, a banda de la mateixa Societat d’Onomàstica, 
pel Departament de Filologia Catalana i Comunicació de la Universitat de Lleida i sobretot, en 
tant que entitat local responsable de la major part de les gestions, pel Centre d’Estudis de les 
Garrigues, que va rebre les felicitacions i l’admiració de la resta d’institucions implicades (cons-
taven com a col·laboradors el Consell Comarcal de les Garrigues, els ajuntaments de les Borges 
Blanques, Juneda i Arbeca –poblacions on van tenir lloc activitats extraacadèmiques–, l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida, el Departament de Cultura i Mitjans de Comunica-
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