
co”), encara que, al meu parer, el ponent no va anar més enllà d’anteriors treballs seus. Altres
comunicacions de contingut lingüístic van ser realment interessants. Notem entre elles la pru-
dent —en la línia del seu mestre J. Untermann— aproximació als possibles verbs ibèrics d’A.
Quintanilla, la sòlida exposició d’E. Luján sobre topònims documentats directament en ibèric,
o el molt suggerent intent d’E. Orduña de trobar numerals —inquietantment similars als bas-
cos— en els textos ibèrics. Pel que fa al vessant epigràfic, sens dubte una de les seccions que
més interés i curiositat desperta és la presentació de novetats en la documentació directa de les
llengües paleohispàniques —encara recordo la forta impressió que causà a Colònia el mosaic
de Caminreal amb l’anomenada “inscripció de Likine”— i, en aquest sentit, no van faltar al-
gunes novetats remarcables, tant del món ibèric com del món celtibèric. Amb molt bon crite-
ri, aquestes novetats es van concentrar en l’esmentat “taller de discussió” que sota el títol
“Nuevos hallazgos, nuevas interpretaciones” tancà el col.loqui.

Però la novetat més important del col.loqui pel que fa a l’estudi epigràfic i lingüísitc de les
llengües paloehispàniques va venir de la mà de J. Ferrer, qui, dintre del “taller de discussió”,
va presentar una comunicació titulada “Novetats sobre el sistema dual de diferenciació gràfi-
ca de les oclusives”. La idea que a l’escriptura ibèrica del nord-oest es desenvolupà un intent
de reflectir l’oposició entre oclusives sordes i sonores mitjançant marques diacrítiques, sug-
gerida per primer cop per J. Maluquer fa més de trenta anys, havia anat guanyant cada vegada
més adeptes, a mida que la nova documentació de l’ibèric en fornia més possibles exemples.
Hi havia, però, dificultats que obstaculitzaven la plena acceptació de la hipòtesi, entre elles,
d’una manera molt particular, la manca de diferenciació diacrítica per al signe ta. J. Ferrer va
presentar aquesta peça del trencaclosques que mancava, i ho va fer de manera convincent, pro-
posant que un signe abans considerat una variant de la forma per a la síl.laba bo era en realitat
ta amb diacrític. És la seva una d’aquelles solucions que, per la seva senzillesa, fa exclamar:
‘¿Com és que ningú no ho havia vist abans?’. Com assenyalà públicament Velaza durant el
col.loqui, es tracta potser de la novetat més gran pel que fa al sistema d’escriptura ibèrica des
que Gómez Moreno va dur a terme el seu desxiframent. Les conseqüències, a més, arriben fins
i tot al celtibèric, car C. Jordan —com ja va mostrar al mateix col.loqui i ara recull a la seva re-
cent monografia (C. Jordán, Celtibérico, Saragossa, 2004)— ha establert amb claredat que la
proposta de Ferrer funciona també en el sistema gràfic d’origen ibèric emprat per a escriure
aquesta llengua i ja n’ha tret profit amb interpretacions totalment noves i molt persuasives
d’alguns mots celtibèrics.

En definitiva el IX Col.loqui ha estat un encontre molt profitós que ha complert amb es-
creix els seus objectius, entre ells un que, tot sol, justifica i compensa l’esforç esmerçat en or-
ganitzar-lo per J. Velaza i els seus col.laboradors: estimular la recerca mitjançant una allau de
nous testimoniatges i visions innovadores. [I.-X.A.]

I Simposi Internacional Les llengües pirinenques: contactes d’anada i tornada
(Universitat d’Alacant, gener de 2005). — L’Institut Interuniversitari de Filologia Va-
lenciana (Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant), el Departament de Filolo-
gia Catalana de la Universitat de Lleida i la Xarxa d’Excel.lència Europea “TRAMICTEK”
(http://www.ivitra.ua.es/tramiteck) van organitzar els dies 12, 13 i 14 de gener de 2005 el I
Simposi Internacional Les llengües pirinenques: contactes d’anada i tornada. Una més de les
fructíferes trobades científiques a la Nucia, que en aquesta ocasió va congregar una quinzena
d’estudiosos a l’entorn dels fenòmens de contacte entre les llengües del bressol pirinenc
(basc, occità, català i aragonès). Com és tradició en aquesta mena de simposis, les diferents
exposicions orals o ponències van donar lloc als consegüents debats, que a diferència dels
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congressos més concorreguts (àdhuc multitudinaris) van ocupar almenys tant de temps com
les respectives ponències. Distribuïdes per blocs temàtics, heus-ne ací una relació (amb els
respectius ponents): a) Basc i romànic. Les llengües de substrat (Joaquín Gorrotxategi, “Les
llengües preromàniques pirinenques”; María Teresa Echenique, “Confluència lingüística pi-
rinenca en el passat”). b) Aragonès (Chesús Vázquez, “Caracterització de l’aragonès”). c)
Aragonès i occità (Xavier Tomás, “Les relacions entre l’aragonès i occità en l’espai piri-
nenc”). d) Benasquès (José Antonio Saura, “El benasquès, entre l’aragonès i el català”). e)
Català i occità (Philip Rasico, “Alguns processos fonològics de la llengua catalana a l’època
més antiga”; Jordi Suïls, “Occità i català al Pirineu central”; Albert Turull, “Onomàstica ca-
talana i occitana”). f) Català i aragonès (Ramon Sistac, “La zona de contacte entre català
nord-occidental i aragonès”; Josep Martines, “El lèxic valencià i l’aragonès”; Emili Casano-
va, “Onomàstica valenciana i aragonesa”; José Enrique Gargallo, “Els parlars castellanoara-
gonesos de l’interior valencià”). [J. E. G. G.]

II Simposi Internacional “Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i objec-
tius” (novembre de 2004). — Durant la tardor de 2005 (del 16 al 18 de novembre) se cele-
brarà a la Nucia el III Simposi Internacional “Vers una sintaxi històrica del català: metodolo-
gia i objectius”, que, amb els dos simposis anteriors, té com a finalitat l’elaboració d’una
sintaxi històrica de la llengua catalana, una obra molt necessària, ja que és la part menys estu-
diada de la llengua des de la perspectiva històrica.

Aquest projecte, que ha estat organitzat per Josep Martines, Vicent Martines i Manuel Pé-
rez Saldanya des de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, la Seu Universitària de
la Universitat d’Alacant a la Nucia i, des de la segona edició, la Xarxa d’Excel.lència Europea
“TRAMICTEK”, es va iniciar amb un primer simposi els dies 12, 13 i 14 de novembre de 2003
(vegeu-ne la crònica detallada en el vol. XXVII d’aquesta mateixa revista). Aquella primera tro-
bada tenia com a objectiu fonamental la planificació del projecte de la Sintaxi històrica del ca-
talà, una obra que abraçarà el període comprès entre els orígens de la llengua i el segle XVI i que
partirà de l’anàlisi d’un corpus lingüístic format per un conjunt significatiu —tant des del punt
de vista quantitatiu com qualitatiu— d’obres representatives de tot aquell període i de tots els
àmbits i temàtiques. I per aquest motiu, en un primer moment es va haver de treballar sobre-
tot en la determinació del corpus textual que calia preparar com a base dels estudis lingüístics
i en el tractament informàtic que s’hi hauria d’aplicar per poder-ne fer un ús òptim. Es va trac-
tar, sobretot, de provar de fixar els criteris per poder crear una base de dades formada per tex-
tos de camps ben diversos i d’analitzar alhora les possibilitats i les limitacions de l’estudi lin-
güístic d’un corpus documental d’aquestes característiques; i per poder-ho fer es va reunir a
la Nucia un nombre important d’estudiosos sobre gramàtica històrica i història de la llengua,
però també sobre literatura medieval, ja que calia partir d’un bon coneixement dels textos an-
tics per poder planificar el corpus documental. En aquell cas, es tractava, doncs, d’aconseguir
definir una base de dades que fos prou gran perquè els estudis lingüístics posteriors partissin
d’una base prou sòlida, però que al mateix temps resultés operativa, sense que esdevingués
una tasca impossible de realitzar per la seva extensió i pels recursos i esforços que s’hi ha-
guessin de dedicar. En aquest sentit, al finalitzar el simposi, s’havia acordat el sistema in-
formàtic que s’empraria i s’havia elaborat, amb esforç i nocturnitat, mercès sobretot a la tas-
ca de Manuel Pérez Saldanya, una proposta de corpus que calia acabar de treballar i de
confegir. I en els mesos següents, es va continuar perfilant aquest corpus, que es va començar
a fer realitat amb les primeres obres ja introduïdes amb els criteris que s’havien determinat en
el simposi.
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