
I Congrés Internacional de toponímia i onomàstica catalanes (Universitat de Valèn-
cia) (18/21 d’abril de 2001).—Aquest Congrés, que va tenir lloc a la Facultat de Filologia,
ha estat organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, els departaments de
Filologia Catalana i de Geografia de la Universitat de València i la Societat d’Onomàstica. Els
objectius d’aquest Congrés han estat els següents:a) Situar l’onomàstica catalana al si de la
Romània, amb especial referència a les llengües amb què viu en contacte.b) Afavorir la inter-
disciplinarietat de la toponomàstica amb la geografia, la història i la lingüística.c) Estudiar
l’evolució històrica de la nostra onomàstica en el marc dels Cinc Segles de la Universitat de
València.d) Conscienciar els nostres estudiosos de la necessitat de salvaguardar el patrimoni
onomàstic. La temàtica específica que s’ha estudiat durant els quatre dies ha estat la següent:
a) La toponímia de frontera a la península Ibèrica (i Sardenya), amb especial referència a la to-
ponímia pirinenca.b) L’antroponímia catalana dins de la Romània. Moviments emigratoris i
trasllats onomàstics (antropotoponímia).c) Els estrats de la toponímia catalana i la toponímia
traslladada.d) Lectura del territori a través de la toponímia.e) La normalització toponímica.f)
Literatura i onomàstica.g) Lingüística i onomàstica. Un Comitè Científic compost per: Jordi
Colomina (IIFV i Universitat d’Alacant), Ramon Amigó (Societat d’Onomàstica), Ana La-
barta (Universitat de València), Pierre Henri Billy (NRO), Willy Van Langendonck (ICOS),
Enzo Cafarelli (RION), Joan Veny (IEC i UB), Josep Gulsoy (Universitat de Toronto), Germà
Colon (IEC i Universitat de Basilea) han seleccionat un màxim de setanta-dues comunicacions
que s’han llegit durant el congrés. Els ponents que han participat en aquest Congrés Interna-
cional de Toponímia i Onomàstica Catalanes són els següents: a) Philip Rasico (Universitat de
Vanderbilt), Maite Echenique (Universitat de València), Christian Camps (Universitat de Mont-
peller), José Luis Cano i Ana Cano (Universitat d’Uviéu).b) Dieter Kremer (Universitat de
Trier), Beatrice Schmid (Universitat de Basilea), Heinz Jurgen Wolf (Universitat de Bonn),
Enric Guinot (Universitat de València).c) Carme Barceló (Universitat de València), Francis-
co Villar (Universitat de Salamanca), Xavier Ballester (Universitat de València), Josep Corell
(Universitat de València).d) Henri Dorion (Universitat de Quebec), Joan Tort (Universitat de
Barcelona), Emili Obiol (Universitat de València), José Luis Castan (Institut Estudis Turolen-
ses).e) Joan Anton Rabella (IEC-Oficina d’Onomàstica), Josep Sanchis (Ajuntament d’On-
tinyent), Joan Miralles (Universitat Illes Balears), Joan Becat (Universitat de Perpinyà).f) Vi-
cent Salvador (Universitat de Castelló), Víctor Mansanet (El Periódico), Antoni Laguna
(Universitat Herrera Oria-València), Vicent Escrivà (Universitat de València).g) Àngel Ló-
pez (Universitat de València), Carmen Pensado (Universitat de Salamanca), Máximo Torre-
blanca (Universitat Davis-California), José A. Sempere (Universitat San José-EUA). [A. T.]

El Professor Josep Murgades (UB), Gastprofessora la Universitat de Münster (Ale-
manya). Abril-Juliol 2001. —El Prof. Josep Murgades de la Universitat de Barcelona ha es-
tat convidat com a Gastprofessora la Universitat de Münster (Alemanya) durant tot el semes-
tre d’estiu de 2001. La seua tasca docent s’ha centrat en la literatura catalana de l’exili i el
Modernisme català, assignatures que s’emmarquen dins del currículum del Departament de
Romàniques dirigit pel Prof. Dr. Christoph Strosetzki. [P. A. i S.]

El XXIIIè Congrés Internacional de Lingüística i Filologia Romàniques (Salamanca,
24 a 30 de setembre de 2001).—Tal com havia estat aprovat a l’assemblea de la “Société de
Linguistique Romane” (“SLiR”) tinguda en el decurs del Congrés anterior (Brussel.les 1998),
el XXIIIè Congrés de Lingüística i Filologia Romànica tingué lloc a la Universitat de Sala-
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manca, del 24 al 30 de setembre de 2001. Entre aquelles pedres respectables que us recorden
l’alta preocupació per la llengua que sentien els humanistes de les vores del Tormes i, espe-
cialment, l’aparició de la Gramática del Nebrissense (1492), foren exposades i debatudes im-
portants idees, interpretacions i dades referents a la lingüística i a la filologia romàniques d’a-
vui. Els professors Carmen Pensado i Fernando Sánchez Miret eren, respectivament, la
presidenta i el secretari del Comitè Organitzador del Congrés, als quals s’unia el professor
Emilio Ridruejo, de la Universitat de Valladolid i Vicepresident de la “SLiR”. El 2 de desem-
bre de 2000 s’havia celebrat una jornada de preparació del Congrés, amb l’assistència de mit-
ja dotzena de col.legues de diversos països, per a recapitular sobre les comunicacions propo-
sades i aspectes del programa projectat.

Els esforços del Comitè Organitzador per aconseguir unes línies de treball que enllacessin
la lingüística tradicional més acreditada amb els corrents dels nous mètodes tinguts també per
solvents i adequats a l’ocasió, reeixiren del tot i tingueren per portaveus especialistes provi-
nents dels dos costats de l’Atlàntic. Ho palesaven eloqüentment les conferències plenàries (in-
cloent-hi la inaugural i la de clausura), les quals anaren a càrrec de Nigel Vincent (Manches-
ter): La linguistica romanza e la linguistica generale alle soglie del ventunesimo secolo; Yves
Charles Morin (Montréal): Syncope, apocope, diphtongaison et palatalisations en gallo-ro-
man: problèmes de chronologie relative; Michele Loporcaro (Zuric): Dialettologia, linguisti-
ca storica e riflessione grammaticale nella romanistica del Duemila. Con esempi del sardo;
John Lipski (Universitat de Pennsylvania): La lingüistica románica en USA; Josep Maria Brucart
(Barcelona): Adición, sustracción y comparación, y Maria Iliescu (Innsbruck): La typologie
des langues romanes. État de la question. Una constatació semblant podríem fer respecte a les
taules rodones (sobre llengües en contacte, sobre l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica
(ALPI), sobre historiografia). Per cert, sota aquest darrer títol fou plantejat el tema més can-
dent que té posada la lingüística històrica: la seva reducció (si no desaparició) en els plans
d’estudis a tots els nivells de l’ensenyament, el minso interès que suscita entre graduats que es
formen per a l’ensenyament i la recerca, l’assetjament a què es troba sotmesa davant l’eufòria
de les disciplines sincròniques. Notem que aquesta fou una de les taules rodones més concor-
regudes. Senyal que la romanística es resisteix a plegar veles.

De les comunicacions de lliure presentació, poca cosa en puc dir. Vaig sentir-ne d’ex-
cel.lents i tinc la impressió, no injustificada, que la mitjana de llur valor era força elevada. Una
vegada més, cal lamentar l’absència de congressistes que, malgrat haver anunciat comunica-
cions (de les quals teníem àdhuc el resum i el dia i el lloc per escoltar-ne l’exposició), no es
presentaren a Salamanca, alguns sense ni excusar-se. Compromisos d’altres congressistes
obligaren a canvis, sempre enutjosos, en el programa establert. Tampoc no mancaren comuni-
cacions no anunciades en la documentació general del Congrés, però incorporades a darrera
hora. Tot això, quan aquestes intervencions es compten per centenars, desorienta i fatiga. En
suma, que no podrem fer-ne balanç fins que apareixeran les actes.

Un encert remarcable dels organitzadors fou la jornada del dia 27, dedicada a desplaçar el
Congrés a Valladolid i a fragmentar-lo en quatre excursions de tarda, escollides ad libitum pels
mateixos congressistes. Al matí d’aquest dia la Universitat de Valladolid acollí una conferència
plenària i una taula rodona, oferí una visita guiada de la ciutat i, a la tarda, fou el punt de par-
tença de quatre rutes per les terres veïnes, tan carregades d’història. De retorn, els quatre grups
d’expedicionaris confluïren al vespre a les cases del Tratado de Tordesillas (1494), on pogué-
rem veure els mapes amb la línia divisòria de l’empresa americana que pactaren els Reis Catò-
lics i Joan II de Portugal. Encara, els congressistes més coratjosos coronaren la jornada amb el
magnífic sopar dit de la “Société” (però obert a tots els inscrits), a l’Hotel Motico.

Com és habitual, el dia 26 tingué lloc l’assemblea reglamentària de la “Société de Lin-
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guistique Romane”. Després d’un esment dels socis traspassats, la lectura i l’aprovació de les
activitats i l’estat de comptes i els pressupostos, foren elegits els socis que ocuparan els càrrecs
que havien quedat vacants. El prof. Günter Holtus (Göttingen) fou elegit President per al perí-
ode 2001-2004. Pel que fa a la seu del nou congrés (previst per a l’any 2004), l’assemblea ac-
ceptà la proposta del “Bureau”de celebrar-lo a Manchester, tot encarregant, però, al nou pre-
sident que miri d’aconseguir que el congrés ulterior (del 2007) tingui lloc a l’illa de Sardenya,
que encara no ha rebut mai un congrés de la “SLiR”.

Certes reticències prèvies sobre l’organització del Congrés (que havien sorgit en alguns
països europeus) s’esvaïren en posar els peus a Salamanca els mateixos congressistes que se
n’havien fet ressò. El Comitè Organitzador treballà honestament i intensament en la prepara-
ció del Congrés. I si algun aspecte del seu funcionament no semblava prou satisfactori, en cap
cas no podria ésser-li imputat. Som molts els qui en podem donar testimoni. El Congrés de Sa-
lamanca fou organitzat amb seny, realitzat de manera correcta i ben reeixit. Felicitem de cor
tots els qui hi han contribuït i esperem la publicació de les actes. [A. M. B. i M.]

Congrés Internacional de Lingüística “LÉXICO & G RAMÁTICA ” Facultat d’Humanitats
de Lugo de la Universitat de Santiago de Compostela (25-28 de setembre de 2000).—El
congrés tenia com a objectiu fer conèixer les últimes investigacions i la recerca en curs al vol-
tant de les relacions entre el lèxic i la gramàtica, una àrea d’estudi que sembla destinada a créi-
xer en els pròxims anys. Amb un comitè científic format per vint-i-dos professors de dotze
universitats europees, el congrés va acollir quatre conferències, vuit ponències i més de tres-
centes comunicacions.

Els treballs presentats, però, no van tenir a veure exclusivament amb el tema proposat pels
organitzadors, sinó que de fet n’hi va haver de dedicats a qüestions de lèxic estricte i de dedicats
a qüestions de sintaxi estricta (i encara algun sobre pragmàtica, fonètica o altres àrees de la lin-
güística). En la mesura en què tractaven el tema principal del congrés, la interfície entre lèxic i
gramàtica, es pot fer la classificació següent. Uns quants van plantejar aspectes d’orientació més
teòrica, seguint models formals com els de Fillmore, Dik, Chomsky o altres autors. Així, entre
altres, “Especificación intrínseca y opcional de rasgos morfológicos en el lèxico: el caso del ver-
bo vasco” (Pablo Albizu), “Una aproximación lèxico-gramatical al conocimiento de la lengua
hablada” (Antonio Manuel Ávila), “Caracterización sintáctico-semántica de los verbos de pose-
sión” (Cristina Blanco), “El campo semántico de ‘despedir luz’ en francés, castellano y portu-
gués: análisis de los verbos centrales” (Jenny Brumme), “Léxico y gramática en las construc-
ciones locativas con sum” (C. Cabrillana), “Reestructuraciones de argumentos en las locuciones
verbales de una sintaxis electrónica” (Eulàlia de Bobes), “Los difusos límites de la ‘alternancia
locativa’ en español” (Ángela L. Di Tullio), “Semantics and the lexicon: the problem of idio-
matic expressions” (Marisa Díez), “Matar, matarse, morrer: semellanzas e diferencias entre as
distintas formas de expresión do elemento intransitivo da relación sintáctico-semántica ‘causa-
resultado’” (Inés Diz), “Gramática y léxico en el discurso narrativo” (Teresa Fernández i María
del Rosario Portillo), “Requisitos léxicos de la concesividad” (Luis Flamenco), “Extensiones
conceptuales en la gramática funcional de Dik” (Daniel García Velasco), “Análisis sintáctico-
semántico de los verbos de emoción en español” (Fátima Gayoso), “Where grammar meets the
lexicon: a corpus-based case study of complex-transitive expect” (Francisco Gonzálvez), “So-
bre la naturaleza léxico-gramatical del participio” (Luis A. Hernando), “[NN] Compounds and
Text Syntax” (Dalila Lopes), “El análisis argumental del verbo: problemas en el establecimien-
to de categorías semánticas” (Marta Rebolledo), “Alternancias de esquema sintáctico con pre-
dicados de valoración intelectual” (Ana Rodríguez), “Significado do Verbo e Esquema Valen-
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