
quant admiren la Teresa els seus mestres d’ahir, esdevinguts col.legues, i de la sincera gratitud
de part dels seus doctorands.

Acabat l’acte, els assistents foren convidats a celebrar, al pati de l’IEC, l’aniversari de la
Teresa fruint d’un generós bufet de begudes i d’una gran varietat de fingerfood (per introduir
ací un anglicisme –corresponent, crec, a una llacuna en el lèxic català– que segurament serà
descobert per més d’un deixeble de la professora Cabré que col.labora en algun d’aquests nous
Observatoris de Neologismes que la seva mestra crea, coordina i dinamitza, ara mateix, en tot
el nostre país).

Curt WITTLIN

Universitat de Saskatoon

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Menorca (Maó-Ciutadella, 11-12 de maig
de 2007). – Per invitació de l’Institut Menorquí d’Estudis, i amb motiu del centenari de l’IEC
(1907-2007) i del vintè aniversari de l’IME (1987-2007), els membres de la Secció Filològica
de l’Institut d’Estudis Catalans es van desplaçar a l’illa de Menorca per tal de celebrar-hi, els
dies 11 i 12 de maig, 2007, unes jornades dedicades a qüestions de caire científic i adminis-
tratiu, i, també, a la situació de la llengua i la cultura catalanes a Menorca.

A l’acte inaugural, que s’esdevingué a la seu de l’IME (Can Victori) a Maó, intervingue-
ren Joan M. Martí Llofriu, president de l’IME; Josefina Salord, presidenta del Consell Cientí-
fic de l’IME; Josep M. Vidal Hernández, coordinador científic de l’IME; Joan Martí i Castell,
president de la SF de l’IEC; i Isidor Marí, vicepresident de la SF.

La primera sessió del dia 11, realitzada a porta tancada, correspongué a la reunió ordinà-
ria de la SF del mes de maig; i la segona sessió del mateix dia, oberta al públic i celebrada des-
prés de dinar, consistí en la presentació de vuit comunicacions a càrrec d’especialistes reco-
neguts: Joan Martí i Castell, «Presentació de la nova edició del Diccionari de la Llengua
Catalana de l’IEC»; Josefina Salord, «La correspondència filològica entre Francesc Camps i
Mercadal i Antoni M. Alcover (1906-1926)»; Maria Paredes, «Els clàssics i el prestigi de la
llengua en Antoni Febrer i Cardona»; Joan F. López Casasnovas, «La literatura catalana a Me-
norca: examen de recuperació»; Xavier Gomila, «La toponímia de Menorca. Aportacions de
Francesc Camps i Mercadal, Jaume Ferrer Aledo i Lluís Casasnovas»; Cosme Aguiló, «De
l’opacitat a la transparència: el cas de Tordonell (Maó)»; Joan Veny, «Aspectes del menorquí
a través de la Scripta»; Josep M. Vidal Hernández, «Institut Menorquí d’Estudis: història de
vint anys». Arran de la presentació de les comunicacions hi hagué una sessió oberta de pre-
guntes seguida d’una visita guiada del recinte antic de Maó a càrrec de Josefina Salord.

El dissabte, 12 de maig, els membres de la SF visitaren al matí el poblat talaiòtic de la To-
rre d’en Gaumès (Alaior), i, després, es desplaçaren cap a Ciutadella on recorregueren a peu el
casc antic de la vila acompanyats per Àngel Mifsud i Josefina Salord. A migdia foren acollits a
l’Ajuntament de Ciutadella per les regidores Antònia Gener Bosch i Antònia Benejam Angla-
da a més del cap de protocol, Miquel Àngel Limón, el qual, a la sala d’actes del mateix edifici
de l’Ajuntament, els donà una conferència sobre els fills il.lustres de Ciutadella, incloent-hi el
distingit lingüista i membre de la SF, Francesc de Borja Moll (1903-1991). Les jornades de la
SF a Menorca es clogueren oficialment a Ciutadella amb un aperitiu ofert per l’Ajuntament.

PHILIP D. RASICO
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