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taren Tres nits i el facsímil de L’aportació de l’occident català a l’obra de la Renaixença, de R. 

Xuriguera. Finalment, Joan Ramon Veny féu una mostra del llegat de J. B. Xuriguera que actual-

ment es pot consultar a través del Corpus Literari Digital de la CMT.

Després de les ponències, Montse Larios i Rosa Rosó acompanyaren el públic assistent a la 

inauguració de l’exposició «El llegat de J. B. Xuriguera», oberta a la segona planta de la Facultat 

de Lletres de la UdL.

Cal destacar, a més a més, que la celebració de la jornada coincidí en data amb l’espectacle 

literari De l’oblit i del silenci. Ramon Xuriguera (1901-1966). 50 anys d’absència, que organitzà 

la Paeria lleidatana al Cafè Teatre de l’Escorxador de Lleida.

Gerard Català Perera

Universitat de Lleida

Homenatge de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona al professor Brian 
Mott (24 de novembre de 2016). —  El 24 de novembre de 2016, a l’Aula Capella de la Universi-

tat de Barcelona, la Facultat de Filologia reté homenatge al professor Brian Mott arran de la seva 

jubilació i en reconeixement a una trajectòria acadèmica d’allò més singular. Sota el títol de Life of 
Brian. Homenatge al professor Brian Mott, s’hi va celebrar una jornada senzilla i entranyable al 

voltant de la vida i l’obra d’aquest professor londinenc que, sense deixar de conrear aspectes di-

versos de la lingüística anglesa, va esdevenir estudiós i devot dels parlars aragonesos, i particular-

ment de la varietat de la Vall de Gistau (el chistavino, també escrit chistabino, i d’alguna altra 

forma). Després de l’acte inaugural, que comptà amb la participació de Javier Velaza (vicedegà de 

la Facultat de Filologia), Bill Phillips (director del Departament de Llengües i Literatures Moder-

nes i d’Estudis Anglesos) i José Enrique Gargallo (professor del Departament de Filologia Grega, 

Llatina, Romànica i Semítica), obrí la sessió matutina José María Enguita (Universitat de Saragos-

sa) amb la conferència «Las hablas altoaragonesas: desde el ALEANR a nuestros días». Al llarg de 

la sessió vespertina, s’hi van succeir vuit semblances sobre Brian Mott per part d’amics, deixebles 

i mestres de l’homenatjat: les d’Ana M. Fernández Planas (Laboratori de Fonètica, UB), Joan Car-

les Mora, Rosanna Rion, Natalia Laso (tots tres, professors d’Estudis Anglesos de la UB), Philip 

Banks (professor de l’Escola d’Idiomes Moderns de la UB), Ignacio Vázquez (professor de Filolo-

gia Anglesa de la Universitat de Saragossa), Ramon Cerdà (director de la tesi doctoral de Brian 

Mott) i Joan Veny (antic secretari de l’Escola d’Idiomes Moderns, on conegué Mott). A continua-

ció, el mateix homenatjat, amb les seves «Vivencias de un londinense chistabino en Aragón», 

oferí un tast de la seva professió d’estima per l’Aragó i l’aragonès, seguida d’una festiva actuació 

musical del grup de música aragonesa Chundarata, amb què es clogué la jornada.

José Enrique Gargallo Gil

Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

XXVI Jornades d’Estudis Penedesencs. «La llengua del Penedès: Del vocabulari i la to-
ponímia al folklore i la literatura» (21 d’octubre i 25 de novembre de 2016). —  Convocades 

per l’Institut d’Estudis Penedesencs, entitat que aplega estudiosos de les comarques de l’Alt Pene-

dès, el Garraf i el Baix Penedès, les jornades van estar organitzades per la Secció del Parlar Pene-

desenc i es van celebrar entre el 21 d’octubre i el 25 de novembre de l’any 2016. En l’exposició de 

motius de la convocatòria s’esmentava que la presa de consciència desvetllada a l’entorn de la 

Estudis romanics 40.indd   561Estudis romanics 40.indd   561 14/2/18   15:4314/2/18   15:43


