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Col·loqui Joan Coromines i la Ribagorça (Boí, Vilaller, el Pont de Suert i Sopeira; 31 de 
maig, 1 i 2 de juny de 2018). — En el deixant del congrés «Joan Coromines i el País Valencià», 
celebrat a Vinaròs i Rossell els dies 25, 26 i 27 de maig de 2017 (vid. ER, XL, p. 575-577), l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, en col·laboració amb el Departament de Filologia Catalana i Comunicació 
de la Universitat de Lleida i el Centre d’Estudis Ribagorçans, organitzà un col·loqui sobre «Joan 
Coromines i la Ribagorça» en quatre localitats altoribagorçanes de Catalunya (Boí, Vilaller, el 
Pont de Suert) i l’Aragó (Sopeira). Aquesta àrea pirenaica de frontera que tant va interessar l’eti-
mòleg barceloní aplegà especialistes en l’obra corominiana, com els seus col·laboradors Joan  
Ferrer (professor de la Universitat de Girona i membre de la Fundació Pere Coromines) i Xavier  
Terrado (professor de la Universitat de Lleida), respectivament encarregats de la conferència inau-
gural («Joan Coromines i la Ribagorça») i la de cloenda («Coromines i els parlars antics de la Ri-
bagorça»). Cal destacar la participació activa de la gent del país (ajuntaments, institucions, parti-
culars), de manera especial en les tres “taules obertes” que van articular bona part del col·loqui: 
«Etnografia, literatura i cultura a la Ribagorça» (conduïda per Jordi Suïls), «Coromines i l’ono-
màstica ribagorçana» (conduïda per Albert Turull) i «Coromines i els parlars ribagorçans»  
(conduïda per Ramon Sistac). A més, hi tingueren cabuda activitats diverses relacionades amb la 
figura de Coromines i el territori d’acollida: així, les intervencions de dues persones que van 
conèixer i tractar l’etimòleg a la Vall de Boí (Manel Beneria i Rosendo Vila); la ponència de Ven-
tura Castellvell (membre de la Societat d’Onomàstica) sobre «Barruera en els treballs toponímics 
de l’enginyer Rafael de la Torre, col·laborador de Coromines»; la presentació del Diccionari Et-
nogràfic Pallarès d’Isaac Beà i Sebastià Jordà; una visita guiada per Vilaller a càrrec de Mª José 
Erta; la sortida toponímica «Notes sobre Coromines i l’onomàstica del Pont de Suert», conduïda 
per Jordi Suïls; i la visita al monestir d’Alaó (Sopeira), guiada per Glòria Francino. En suma, el 
col·loqui va servir per fer present la figura i el llegat de l’obra de Joan Coromines, una obra oberta 
i susceptible encara d’estudi i explotació, així com per rememorar els seus vincles amb aquestes 
terres de cruïlla pirinenca.
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Homenatge de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona al Dr. Ramon Cer-
dà Massó (25 de maig de 2018). — El passat dia 25 de maig de 2018 la Facultat de Filologia de la 
Universitat de Barcelona es va vestir de gala per retre homenatge al Dr. Cerdà Massó, catedràtic 
emèrit.

L’acte, organitzat pel Dr. José Enrique Gargallo i el Dr. Paolo Roseano, es va titular «Cin-
quanta primaveres a la UB. Jornada d’homenatge al professor Ramon Cerdà», en record als anys 
durant els quals va desenvolupar la seva tasca professional i investigadora. Va estar dividit en dues 
sessions. La sessió matutina es va inaugurar oficialment amb un acte protocol·lari presidit pel degà 
de la Facultat, Dr. Javier Velaza, i seguit per dues taules rodones. A la primera, que duia per títol 
«Ramon Cerdà i la ciència lingüística», hi van participar el Dr. Joan Julià-Muné (Universitat de 
Lleida), la Dra. Núria Bel (Universitat Pompeu Fabra) i la Dra. Mireia Farrús (Universitat Pompeu 
Fabra) i va estar moderada pel Dr. Eugenio Martínez Celdrán. A la segona, «La nostra descoberta 
de la lingüística romànica», hi van participar la Dra. Anna Maria Mussons, el Dr. Xavier Lamuela, 
la Dra. Maria-Reina Bastardas i el Dr. Joan Fontana, sota la moderació del Dr. José Enrique Gar-
gallo. En aquestes interessants taules rodones es va començar a intuir la profunda petjada científi-
ca i humana que havia deixat en els ponents l’homenatjat. Però aquest aspecte va esclatar amb gran 
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