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Contini, catedràtic emèrit de la Universitat Stendhal de Grenoble i director de l’Atlas Linguistique
Roman.

Com a cloenda dels actes acadèmics, hi ha hagut la presentació d’un audiovisual, promogut
per l’Obra Cultural Balear, sobre l’obra i la vida de Joan Veny, que ha perseverat en el to emotiu
de les intervencions.

Per acabar les jornades, s’ha celebrat un sopar d’homenatge on hi ha hagut glosses al mestre,
versos i cançons en honor de Joan Veny, en definitiva, una manera molt càlida d’arrodonir aques-
tes jornades tan singulars en molts aspectes.

Cèlia Riba

III Espais Terminològics: Terminologia i variació geolingüística. TERMCAT, Barcelona,
12 de novembre de 2009, Universitat de Barcelona. – D’entrada hem de felicitar el TERMCAT
per la celebració de la tercera edició dels Espais Terminològics, amb la qual veiem que es conso-
lida aquesta iniciativa que esperem, vist l’èxit de nivell acadèmic i de participació, que continuï
endavant en edicions futures. Hi ha hagut una assistència força elevada, 175 inscrits, no només
del nostre àmbit lingüístic sinó també de fora d’aquest (de Saragossa i del País Basc), cosa que
demostra la irradiació i el prestigi del Termcat, que és a punt de fer el seu vint-i-cinquè aniversa-
ri. Totes les activitats s’han concentrat en una jornada que per això ha estat especialment intensa
però, i en això hem de felicitar tant l’organització com els participants, s’han ajustat a l’horari
previst.

La jornada ha començat amb l’obertura oficial feta per Bernat Joan (Director General de
Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya), Joan Martí (Institut d’Estudis Catalans),
Gemma Fonrodona (Universitat de Barcelona) i Rosa Colomer (Termcat); cal dir que alguns no
s’han limitat a l’aspecte purament institucional, sinó que ja han intervingut en el tema de discussió
de la jornada.

La primera ponència, a càrrec de Ramon Sistac (Universitat de Lleida), ha estat una animada
presentació de la tensió que representa l’ús de l’estàndard respecte al de les variants geogràfiques,
particularment en els aspectes terminològics, amb un repàs dels tipus d’estàndards possibles. La
conclusió a la qual arriba el doctor Sistac és que el més convenient per al català és comptar amb
un estàndard monocentrista composicional, però que tingués en compte també les solucions dia-
lectals.

El doctor de la Universitat de Salamanca, Joaquín García Palacios, ha dissertat en la seva
ponència sobre el caràcter unitari de l’espanyol estàndard sobretot en els àmbits científics i tèc-
nics, malgrat el caràcter multipolar (Espanya, Argentina, Colòmbia i Mèxic) d’aquesta llengua;
així com de la conveniència del seu ús en aquests àmbits.

Els actes del matí s’han completat amb la taula rodona Variació geolingüística en els diccio-
naris, moderada per Jordi Bover i amb la participació de Vicent Montalt (Universitat Jaume I),
Magdalena Ramon (Gabinet de terminologia UIB), Carolina Santamaria (Oficines Lexicogràfi-
ques, IEC) i Montserrat Torras (Enciclopèdia Catalana). Les intervencions han versat sobre si és
pertinent incorporar variants dialectals corresponents a termes i en quins casos i circumstàncies
convé fer-ho.

A l’horabaixa, hi ha hagut la taula rodona més animada i polèmica, moderada per Glòria
Fontova, ha comptat amb la participació de Joan Vallès (Universitat de Barcelona), Vicenç Ros-
selló (Universitat de València) i Jordi Lleonart (Institut de Ciències del Mar, CSIC). La discussió
s’ha centrat en la conveniència d’escollir una sola denominació estàndard per a aquelles espècies
animals o vegetals que en tenen moltes de tradicionals.
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Després de la taula rodona, hi ha hagut la conferència d’Isidor Marí (Universitat Oberta de
Catalunya i IEC) que amb el títol La variació geolectal en una perspectiva global, basant-se en la
tesi de Judit Freixa, ha repassat els factors de la variació terminològica pel que fa als aspectes di-
alectals, dins l’àmbit globalitzat de la difusió terminològica.

La cloenda ha estat a càrrec de Rosa Colomer (TERMCAT), Joan Veny (president del Con-
sell Supervisor del TERMCAT) i Paquita Sanvicén (Directora General de Política Lingüística de
la Generalitat de Catalunya), que han ressaltat la importància i la significació d’aquests III Espais
Terminològics s’han felicitat per l’èxit d’assistència i del nivell de les intervencions, i n’han pre-
vist una quarta edició.

Cèlia Riba

Seminario Internacional «Corrientes de estudio en Semántica y Pragmática históricas»
(Madrid, Universidad Complutense, 23-24 de noviembre de 2009). – El Instituto Universitario
Menéndez Pidal y la Universidad Complutense de Madrid fueron los organizadores del Seminario
Internacional «Corrientes de estudio en Semántica y Pragmática históricas», coordinado por Ali-
cia Puigvert Ocal y Silvia Iglesias Recuero (ambas de la Univ. Complutense de Madrid); en él se
abordaron diversos aspectos sobre la interrelación entre cognición, léxico, morfosintaxis y discur-
so desde la perspectiva diacrónica. El lunes 23 intervinieron Augusto Soares da Silva (Univ. Ca-
tólica Portuguesa de Braga), «Lingüística Cognitiva y cambio semántico: prototipos, metáfora-
metonimia y subjectivización»; Peter Koch (Univ. de Tubinga), «Divergencias y similitudes de
designación en el vocabulario central de las lenguas románicas»; Francisco Bustos (Univ. Com-
plutense de Madrid), «Godo, gótico: aspectos de su semántica y su uso textual»; Franz Rainer
(Univ. de Viena), «Cambio semántico y formación de palabras»; y José Luis Girón (Univ. Com-
plutense de Madrid), «Gramaticalización y lexicalización». El martes 24, Javier Elvira (Univ.
Autónoma de Madrid) y Joaquín Garrido (Univ. Complutense de Madrid) pronunciaron sus po-
nencias «Construcciones y significado: aspectos diacrónicos de la transitividad en español» y
«Evolución de las relaciones interoracionales en el ensayo: Semántica Histórica y su relación con
la Pragmática», respectivamente. También tuvieron lugar en el Seminario dos mesas redondas que
sirvieron para formular preguntas y recapitular los puntos más interesantes de las conferencias
anteriores.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

III Simposi Carles Riba (novembre de 2009). – Els dies 30 de novembre i 1 i 2 de desembre
de 2009 es va celebrar el III Simposi Carles Riba, organitzat per l’Aula Carles Riba de la Univer-
sitat de Barcelona i la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, presidit per Carles Mira-
lles i coordinat per Jordi Malé. La seu del Simposi va ser la Sala Prat de la Riba de l’IEC els dos
primers dies, i l’Aula Magna de la UB, el darrer.

Les sessions del matí del primer dia van ésser dedicades a la vinculació de Carles Riba amb
la literatura europea. Giuseppe Grilli va exposar la seva visió de «Riba humanista i viatger, entre
els llibres i les rutes», i Jordi Llovet, la de «Carles Riba, intel·lectual europeu». Denise Boyer, per
la seva banda, va resseguir «La crítica ribiana de la literatura francesa», i D. Sam Abrams, cen-
trant-se en autors anglesos, va parlar de «Llum, voluptat i risc: Carles Riba i la cultura anglosa-
xona».
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