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La sòlida continuïtat de les trobades anuals del GEE és el reflex material de la consecució de 
l’objectiu primigeni amb què es va celebrar aquella reunió, l’any 2004, a la Universitat Rovira i 
Virgili. I respon perfectament a aquella voluntat d’optimitzar els esforços individuals a partir de la 
interacció de les persones. Així, dona fruits cada any en forma de coneixement, divulgació, com-
panyonia i nous projectes. Per molts anys!

Sílvia veà viLa
Universitat Rovira i Virgili

Jornada d’onomàstica a la Universitat de Barcelona. Homenatge a Josep Moran (Barce-
lona, 28 de novembre de 2019). — Dijous 28 de novembre de 2019 es va celebrar a la Sala de 
Professors de la Facultat de Filologia i Comunicació de la Universitat de Barcelona una jornada 
d’onomàstica organitzada per José Enrique Gargallo, Joan Fontana, Maria-Reina Bastardas (Sec-
ció de Filologia Romànica, Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica), Eloi Bellés 
(Departament de Filologia Catalana i Lingüística General) i la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, que pretenia servir d’excusa encoberta per homenatjar un referent en aquest àmbit 
d’estudi, el Dr. Josep Moran, director de l’Oficina d’Onomàstica i membre de la Secció Filològica 
de l’Institut d’Estudis Catalans.

A dos quarts de deu del matí, es va encetar puntualment la jornada amb un acte inaugural a 
càrrec de Javier Velaza, degà de la Facultat de Filologia i Comunicació, Maria-Reina Bastardas, 
coordinadora de la Secció de Filologia Romànica, i membre del comitè organitzador, i José Enri-
que Gargallo, president de l’esmentat comitè. Tot seguit, al primer bloc d’intervencions, van parti-
cipar-hi Javier Velaza, «La toponímia ibèrica a Catalunya: qüestions obertes»; Maria-Reina 
Bastardas, «Experiències d’uns anys d’etimologia onomàstica panromànica: el cas del projecte 
PatRom»; Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate (Universitat de Barcelona), «Antroponímia russa»; i José 
Enrique Gargallo, que va donar veu a l’escrit «Tasques de l’AVL en matèria d’onomàstica», afai-
çonat per Emili Casanova (Universitat de València; Acadèmia Valenciana de la Llengua) i Maite 
Mollà (Acadèmia Valenciana de la Llengua), els quals, malauradament, no van poder assistir a la 
reunió.

A migdia, després de la preceptiva pausa-cafè, van seguir les intervencions de Joan Veny 
(Institut d’Estudis Catalans), «Cognoms catalans d’origen occità»; Albert Turull (Universitat de 
Lleida; Institut d’Estudis Catalans), «Topònims catalans d’origen occità»; Joan Peytaví (Universi-
tat de Perpinyà / Institut d’Estudis Catalans), «Francesització dels cognoms a la Catalunya del 
Nord»; i Joan Tort (Universitat de Barcelona), «Els noms de lloc com a clau per a la interpretació 
del paisatge». D’aquesta manera, es va arribar a la pausa prandial que assenyalava l’equador de la 
jornada.

La segona part de l’acte, que es va reprendre a les quatre de la tarda, es va dividir en dues ton-
gades de tres intervencions, separades per una intermediària pausa-cafè. En la primera, van pren-
dre-hi part Mar Batlle i Joan Anton Rabella (Oficina d’Onomàstica), «Tasques de l’IEC en matèria 
d’onomàstica»; Josep Ferrer i Joan Pujades (Fundació Pere Coromines), «El llegat de Joan Coro-
mines dins l’àmbit de l’onomàstica»; i Jairo Javier García (Universidad de Alcalá de Henares), «El 
proyecto FRONTESPO (Frontera hispano-portuguesa: personas, pueblos y palabras) y la toponi-
mia de la Raya». Quant a la segona, va anar a càrrec de Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), 
«Els reculls onomàstics al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre. Estat de la qüestió»; Xavier 
Terrado (Universitat de Lleida), «La toponímia ribagorçana en el primer dels Primers textos de la 
llengua catalana, a cura de Josep Moran i Joan Anton Rabella»; i Enric Ribes (Institut d’Estudis 
Catalans), «El nomenclàtor Toponímic de les Illes Balears (noTIB)».

Estudis romanics 43.indd   610Estudis romanics 43.indd   610 13/1/21   13:4513/1/21   13:45



 cRÒnIca 611

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], vol. 43 (2021), p. 599-623

Finalment, a tocar de les vuit del vespre, es va donar pas a l’acte de clausura, en què van inter-
venir José Enrique Gargallo, president del comitè organitzador; F. Xavier Vila, director del Depar-
tament de Filologia Catalana i Lingüística General; Enric Ribes, President de la Comissió 
d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans; Francesc Vilaró, secretari general del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya; i l’homenatjat Josep Moran, director de l’Oficina 
d’Onomàstica i membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. 

La humanitat i bonhomia que la jornada va destil·lar en tot moment es va arrodonir, ja fora de 
programa, amb el tast de quatre licors que simbolitzaven la prodigiosa varietat i riquesa lingüística 
de les nostres terres: ratafia de Berga, licor d’herbes de Mallorca, mistela de l’Espluga Calba i re-
solis del Vendrell. Es cloïa així un acte acadèmic d’allò més reeixit que pretenia reivindicar el pa-
per de l’onomàstica en el si de la Filologia, i els fruits del qual de ben segur fruitaran en properes 
trobades i publicacions, amarades per l’afany, com va apuntar Xavier Terrado, «de bastir cases 
noves amb pedres velles».  

Joan fontana i tous
Universitat de Barcelona

Lingue minori e turismo. Giornata di studi (Carloforte i Calasetta, Sardenya, 25 de ge-
ner de 2020). — Carloforte i Calasetta són dues localitats marineres de l’extrem sud-oest de Sar-
denya, dues poblacions que guarden el tresor de la varietat tabarquina, d’origen genovès i 
vinculada a la història de l’Illa Plana (Nova Tabarca) que voreja la costa peninsular del sud valen-
cià. Sota els auspicis de la Universitat de Sàsser (representada pels professors Lorenzo Devilla, 
Marta Galiñanes e Fiorenzo Toso), juntament amb la Sra. Marzia Varaldo, coordinadora del pro-
jecte Raixe (‘Arrels’), totes dues localitats, Carloforte i Calasetta, van acollir una singular jornada 
en què es va poder maridar el valor patrimonial de les llengües menors amb el del turisme. L’ata-
peïda jornada d’activitats es repartí en dues sessions, matutina (a Carloforte) i vespertina (a Cala-
setta), que, després de les corresponents salutacions institucionals, es van acollir les intervencions 
següents: Joan Miralles Plantalamor, «Turismo e risorsi locali nelle Isole Baleari»; Gianmario 
Raimondi, «Identità turistica nel “paesaggio linguistico” della Valle d’Aosta»; José Enrique Gar-
gallo Gil, «Os tres lugares (Cáceres) e El Rebollar (Salamanca). fala, palra e turismo»; Fiorenzo 
Toso, «Lingue regionali e turismo in Sardegna: alcune considerazioni»; Francesca Chessa / Cosi-
mo de Giovanni, «Gastropedia: la lingua sarda tra eccellenze e divulgazione»; Tore Cubeddu, 
«Lingua e  identità per la comunicazione e per lo sviluppo territoriale»; Corrado Conca, «Topono-
mastica e turismo nella sargena interna»; Giuseppe Grosso, «Quali sfide e strategie per il nostro 
territorio»; Walter Secci, «Il valore dell’identità dei luoghi e delle architetture tradizionali nello 
sviluppo artistico»; Fabio Vitillo, «Vite a piede franco e marketing territoriale»; Francesco Severi-
no Sanna, «La lenticchia nera di Calasetta: un percorso di tutela e valorizazione di una biodiversità 
tabarchina»; Natalia Lapicca, «Il punto di vista di una guida turistica per lo sviluppo territoriale»; 
Luca Navarra, «La complessità del tema dell’identità nella cultura tabarchina»; Marzia Varaldo, 
«Il progetto regionale “Raixe - Spazi digitali per la cultura tabarchina” e lo sviluppo del territorio». 
Un territori fascinant, una jornada memorable.

José Enrique gargaLLo giL
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans
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