
bra». Cinc anys després de la celebració del primer, amb la mateixa entitat organitzadora al
capdavant i a la mateixa ciutat d’acolliment, les reflexions al voltant de l’obra de la figura més
emblemàtica de la codificació de la llengua catalana s’han reprès des d’aquest nou fòrum de
debat acadèmic.

El format preparat pel comitè organitzador va preveure la presentació de set ponències,
vint-i-dues comunicacions i una taula rodona sobre les perspectives de futur dels estudis fa-
brians. Les ponències convidades van anar a càrrec de Germà Colón («Pompeu Fabra, lexicò-
graf»), Károly Morvay («L’herència de Fabra i el català en la nova Europa»), Jordi Ginebra
(«El Fabra que vindrà. Encara més sobre els fonaments ideològics de la reforma fabriana»),
Dan Nossell («El diccionari Fabra vist des de la lexicografia sueca contemporània»), Miquel
Àngel Pradilla («El policentrisme normatiu: una conjuntura estandarditzadora per a la llengua
catalana?»), Josep Murgades («Textos desconeguts de Fabra») i Joan Solà («L’edició de les
obres completes de Pompeu Fabra»).

Les diferents sessions es van desenvolupar amb plena normalitat i els espais de debat van
assolir una participació més que acceptable. En definitiva, crec que ens cal felicitar de la con-
tinuïtat del col.loqui i de la qualitat de les aportacions dels participants. Sens dubte, la propera
publicació de les actes propiciarà la difusió d’uns continguts que, durant els tres dies de la tro-
bada, van ser seguits per un centenar d’estudiants, professors i investigadors. [M. A. P. C.]

Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana (Bellver de Cerdanya, 3, 4 i 5 de juliol
de 2003).— La Comissió de Toponímia de Catalunya, que està integrada per representants de
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Catalans, del
Consorci per a la Normalització Lingüística, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del Con-
selh Generau d’Aran, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de
Municipis de Catalunya, es va constituir el 23 de gener de 2001 amb la finalitat de vetllar per
la preservació i per la fixació oficial dels topònims catalans. Aquesta comissió va néixer a par-
tir de la Comissió per a l’elaboració del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalu-
nya,que es va presentar el 29 d’octubre de 2003 i que correspon a un encàrrec del Parlament
de Catalunya del 7 de maig de 1998.

A banda de la finalització i publicació d’aquest nomenclàtor oficial, la Comissió de To-
ponímia de Catalunya va organitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya,
les Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana amb la finalitat d’informar, formar i sensibi-
litzar els professionals de la llengua sobre la importància de la toponímia i la seva correcta uti-
lització als mitjans de comunicació, publicacions, retolació, usos públics, etc. D’acord amb el
seu objectiu, aquestes jornades s’adreçaven als tècnics dels serveis lingüístics de l’Adminis-
tració i de les empreses, professionals del món editorial i dels mitjans de comunicació, cor-
rectors i traductors, universitaris i estudiosos de la toponímia, i es van estructurar en blocs
temàtics en què diverses persones explicaven les seves experiències en aquell àmbit concret a
fi de generar un debat posterior.

Les jornades, que van tenir un gran èxit de participació, van començar amb la inauguració
per part del director general de Política Lingüística, Sr. Jordi Roigé, de l’alcalde de Bellver de
Cerdanya, Sr. Joan Pous, i del president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, Sr. Joan Martí i Castell, i van continuar amb la conferència inaugural sobre la Caracte-
rització del nom propi a càrrec de Josep Moran i la presentació de la Comissió de Toponímia
de Catalunya per part de Mònica Pereña, Alfred Castells, Anna Adroer i Joan Anton Rabella.

Després d’aquesta part introductòria, les jornades van desenvolupar els blocs temàtics se-
güents:
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Normalització toponímica. La toponímia municipal(Teresa Planagumà: Una experièn-
cia de revisió toponímica municipal: el cas d’Olot; Ferran Lozano: Propòsits i despropòsits de
la toponímia urbana, i Jesús Portavella: El nomenclàtor urbà de Barcelona)

Normalització toponímica. Reculls toponímics generals(Fernando García Pazos i Xer-
mán García Cancela: Proxecto Toponimia de Galicia; Aigües Vives Pérez: L’Atles Toponímic
Valencià; José Luis Lizundia i Mikel Gorrotxategi: Normativización, oficialización y norma-
lización de los topónimos en la Comunidad Autónoma vasca y Foral de Navarra, i Joan Pey-
taví: Normalització de la toponímia de la Catalunya del Nord. Avenços i patrimonialització)

Els usos oficials de la toponímia(Anna Adroer: Toponímia i retolació; Josep M. Forca-
dell: El Parc Natural dels Ports: experiències en el tractament de la toponímia, i Mònica Pe-
reña: El marc legal de la toponímia catalana)

Toponímia i catografia(Miquel Parella: Toponímia en cartografia, i Josep M. Rabella:
Cartografia i toponímia en el món editorial)

Toponímia i mitjans de comunicació(Teresa M. Castanyer i David Miró: L’ús de la to-
ponímia als mitjans orals: TVC i COMRàdio; Anna Mir i Griselda Pineda: L’ús de la toponí-
mia a la premsa escrita: El Punt i Regió7, i Joan Anton Rabella: Exonímia: característiques
generals)

La toponímia: turisme i excursionisme(Manel Figuera: L’ús de la toponímia a les guies
excursionistes i turístiques;Enric Faura: Problemàtica amb l’ús dels topònims en un mitjà de
comunicació com la revista «Vèrtex», i Sergi Ramis: Criteris toponímics a la revista «El Mun-
do de los Pirineos»).

Finalment, les jornades es van cloure amb la conferència de tancament Llengua i onomàs-
tica a càrrec de Ramon Amigó i amb una sortida toponímica per la rodalia de Bor l’últim dia.

El desenvolupament i la participació dels inscrits en les jornades va confirmar la necessi-
tat de continuar i aprofundir en la formació sobre toponímia, i en aquest mateix sentit ja s’hi
va reclamar la conveniència de realitzar unes segones jornades properament. Ara per ara, però,
ens haurem de conformar amb poder llegir les conclusions i les conferències inaugural i de
tancament a la pàgina web: http://cultura.gencat.net/llengcat/jtopo.htm. [J. A. R.]

* * *

Presentació de la Gramàtica del Català Contemporani a Alacant.— El 26 de febrer de
2003, en un acte organitzat pel Secretariat de Promoció del Valencià i davant d’un públic nom-
brós d’estudiants i professors, va ser presentada a la Universitat d’Alacant la Gramàtica del
Català Contemporani (Empúries, Barcelona 2002 [GCC]), dirigida per Joan Solà, catedràtic
de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona i membre de la Secció Filològica de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans. El director d’aquesta voluminosa obra va ser presentat per Brauli
Montoya, catedràtic del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant i autor
de la Introducció de la GCC, qui va destacar la presència important de col.laboradors valen-
cians (un 30% dels autors), començant pel seu company de la mateixa universitat, Jordi Colo-
mina, també catedràtic de Filologia Catalana i membre, a més, de l’Acadèmia Valenciana de
la Llengua. La intervenció de Joan Solà, després de remarcar els paràmetres quantitatius de
l’obra (4 codirectors, 58 autors, 3.616 pàgines, 10.000 exemplars venuts, tres edicions en el
carrer), es va centrar en els aspectes qualitatius que han suposat un avanç en la descripció de
la llengua catalana. Solà va fer veure, així mateix, que no totes les llengües dites de cultura dis-
posen d’obres similars, i que les corresponents —i recents— de l’italià (1988-1995) i el cas-
tellà (1999) han servit de model a la GCC. Respecte al públic al qual s’adreçaven aquests tres
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