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versitat de València i director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, va centrar la
conferència entrevista entorn del seu assaig Com un vers mai no escrit. La poesia de Vicent An-
drés Estellés en els anys cinquanta.

Un total de sis recitals concerts van afegir un plus de modernitat i inquietud a la programació
de les Jornades. El de Miquel Pujadó, de cançons pròpies amb textos estellesians, es va desenvo-
lupar en un ambient íntim de cafè teatre, que va incloure un homenatge a Baudelaire. Per la seua
banda, Ximo Caffarena, que actuava amb el seu fill, interpretava poemes d’Estellés amb la músi-
ca popular valenciana del cant d’estil, una proposta artística de factura impecable. Al seu recital
concert Josep Igual va interpretar, amb l’estil dylanià folk que l’identifica, la música que ell ma-
teix havia posat a set poemes de «Versos per a Jackeley». Jaume Arnella va oferir un treball
emotiu i molt acurat sobre «El llibre de la saviesa» del Mural del País Valencià. Malgrat l’absèn-
cia de Pau Alabajos, el concert dels joves cantautors (Cesk Freixas, Feliu Ventura i Obrint Pas) va
congregar una gernació entusiasta de joventut, procedent de Benicarló i la rodalia. La barreja de
cançons pròpies amb versos d’Estellés encaixava de manera sorprenent dins la línia més subver-
siva, cívica i patriòtica del poeta. Finalment, les Jornades foren clausurades amb un sisè recital
concert, a càrrec d’alumnes del centre.

Definitivament, per la densitat acadèmica de les conferències, l’originalitat i la varietat dels
recitals concerts i l’enfocament global de signe avantguardista, les Jornades de Benicarló en ho-
menatge a Vicent Andrés Estellés marquen una fita en el procés de recuperació de l’obra estelle-
siana per a la societat del segle xxi. Ara esperem del coratge de Rodonors Invictes que d’aquestes
Jornades se’n derivin d’altres amb formats homologables.

Vicent Pitarch
Olga Suárez

Seminari sobre elocució a la Universitat de Lleida (abril de 2010). – Amb motiu del cen-
tenari del naixement d’Alfons Serra i Baldó, coautor del primer manual «modern» sobre mètrica
i versificació catalanes, es va celebrar a Lleida el 28 d’abril el seminari sobre elocució que va tenir
lloc a la UdL. Les diferents ponències que va integrar aquest esdeveniment van proporcionar di-
ferents perspectives sobre l’eix central del seminari: l’elocució.

«L’impacte de la declamació damunt un auditori» va ser el títol de la lliçó de Lluís Alpera,
una presentació tericopràctica centrada en la declamació i els seus recursos. Partint d’uns poemes
recitats el poeta i crític va voler mostrar les diferents maneres elocutives, la seva complexitat i la
dificultat de realitzar-ne un estudi entre els nostres poetes.

Salvador Oliva va intitular la seva ponència «Forma i dicció», que tractava sobre mètrica i
elocució a partir d’uns fragments de la seva traducció al català d’obres de Shakespeare. Va defen-
sar la necessitat d’una bona dicció per dotar de versemblança els textos dramàtics i sobre la im-
portància de la formació dels actors. Per acabar, Oliva va reflexionar sobre la situació actual del
català en diferents àmbits públics, val a dir que en clau pessimista.

A «Discurs i partitura», Lluís Solà va voler apropar les reflexions teòriques sobre aquests
conceptes al públic assistent. Entenent que tota partitura (fixació del so) ve de i acaba en l’oralitat,
Solà va lamentar que aquest camp hagi estat tan poc estudiat i que a Occident s’orientin les llen-
gües cap a la funcionalitat. Per acabar, va fer una remarca sobre la invasió de l’oralitat per part de
la partitura.

La perspectiva històrica del tractament de la llengua en les seves vessants oral i escrita la va
aportar Albert Rossich amb la ponència «L’ortoèpia abans de Fabra». El discurs tractava de
demostrar l’existència d’unes normes de pronúncia i elocució abans de les de Fabra i de mostrar-

021-Romanics XXXIII 04.indd 537 22/3/11 15:24:03



538 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 493-554

ne la seva evolució i posterior oblit. L’exposició recolzava en un conjunt de textos on s’exem-
plificava aquesta evolució de les regles fonètiques i va acabar, com a exemple oral d’aquesta
ortoèpia, amb una reproducció del famós enregistrament de Verdaguer, del 1898, recitant dos
poemes seus.

L’última ponència va anar a càrrec de Joan R. Veny-Mesquida, que va rendir tribut a Alfons
Serra i Baldó. Partint del Resum de poètica catalana de l’any 1932, d’Alfons Serra i Baldó i Ros-
send Llatas —títol que encapçalà la ponència—, Veny va fer una tipologia dels materials anteriors
al Resum a què podien acudir els poetes a l’hora de buscar consells sobre mètrica. Tot seguit, va
explicar quina havia estat l’aportació del Resum en el si de la nostra llengua, amb especial atenció
a la sinèresi, i va esbossar la repercussió del Resum en els escriptors del segle xx.

Gemma Fabregat Palau
Anna Llovera Juncà

Universitat de Lleida

Coloquio Internacional «Marcadores del discurso en las lenguas románicas: un enfo-
que contrastivo» (Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 5-7 de mayo de 2010). –
Organizado por los Departamentos de Filología Italiana y Francesa de la Universidad Complu-
tense de Madrid, bajo la dirección de Amalia Rodríguez Somolinos, Margarita Borreguero
Zuloaga y Sonia Gómez-Jordana Ferary, profesoras de la Universidad Complutense de Madrid,
el coloquio reunió a más de cuarenta especialistas con el objetivo de ampliar las perspectivas de
estudio de los marcadores discursivos gracias a los datos que aporta una mirada contrastiva. Las
comunicaciones se estructuraron en diversas sesiones simultáneas sobre la evolución diacrónica
de los marcadores en español, los estudios contrastivos francés/español, español/otras lenguas
romances e italiano/francés, la adquisición de marcadores discursivos y las relaciones entre los
marcadores y la sintaxis. En cuanto a los conferenciantes invitados, el primer día del encuentro
intervinieron Jean-Claude Anscombre (C.N.R.S.-LDI/Univ. Paris XIII), «Les marqueurs média-
tifs du type Comme dit le proverbe, p / Como dice el refrán, p: apport de la polyphonie à une
étude pragmatico-sémantique contrastive»; Carla Bazzanella (Univ. degli Studi di Torino),
«Segnali discorsivi a confronto. Dati e teoria, un percorso integrato»; y Lola Pons Rodríguez
(Univ. de Sevilla), «El surgimiento de marcadores discursivos por elaboración: ejemplos en la
historia del español». Las conferencias del jueves 6 corrieron a cargo de Salvador Pons (Univ. de
València), «Un instrumento heurístico para el estudio de la combinación de marcadores del dis-
curso»; Angela Ferrari (Univ. Basel), «Connettivi e gerarchie testuali, tra morfologia, sintassi e
punteggiatura. Note sull’italiano e sul francese»; y Silvia Iglesias Recuero (Univ. Complutense
de Madrid), «Marcadores discursivos e historia de la lengua: origen y evolución de por cierto».
El viernes, Pura Guil (Univ. Complutense de Madrid) habló sobre los «Marcadores discursivos
de L1 en la interlengua de aprendices de italiano L2» y José Portolés Lázaro (Univ. Autónoma
de Madrid) fue el encargado de pronunciar la conferencia de clausura, «Alternativas convocadas
por las partículas focales del español: un enfoque contrastivo». Además, se celebró una mesa
redonda en la que se presentaron los proyectos de investigación en el ámbito de la marcación
discursiva.

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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