
als verbs; Jordi Ginebra va presentar l’estructura general del règim verbal en català antic; Car-
les Segura va parlar sobre els adjunts no locatius com a expressió de la finalitat; Mar Massa-
nell i Jaume Mateu van tractar el tema de l’auxiliar dels temps de perfet; i Josep Fontana el de
l’adjectiu i el sintagma nominal a la història del català.

En la tercera jornada, Maite Moret va exposar la forma i funció dels pronoms febles en la
documentació medieval de la Franja d’Aragó; Josep Martines l’ús de ‘En/al + infinitiu (tempo-
ral)’ en el català medieval; Victor Acedo i Jaume Mateu van tractar el tema del verb i els seus ar-
guments; Sandra Montserrat, el de les perífrasis aspectuals; i Josep Ribera va parlar sobre la fun-
ció sintàctica dels pronoms febles. Finalment es van presentar alguns materials tramesos pels
ponents que no havien pogut assistir al simposi, concretament Max Wheeler i Philip Rasico.

Amb aquesta presentació, i després de tres profitosos dies d’exposicions i debats, va con-
cloure aquesta IV edició del Simposi Internacional sobre sintaxi històrica del català, que ha es-
devingut una referència en la matèria. Hom preveu que durant aquest curs s’avançarà en la re-
dacció dels guions dels diversos capítols de l’obra; i que, el V Simposi se centrarà
fonamentalment en la presentació i en l’anàlisi d’aqueixos guions.

Elena SÁNCHEZ LÓPEZ

Universitat d’Alacant
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

45 anys Filologia Catalana a la Universitat de Barcelona. Homenatge a la memòria
del Dr. Antoni Comas. Dijous 15 de febrer de 2007. – La Facultat de Filologia i el Departa-
ment de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona van commemorar, el 15 de febrer
de 2007, dos aniversaris interrelacionats: d’una banda, i com ho indica el títol de l’acte, la cre-
ació dels estudis de Filologia Catalana en la degana de les nostres universitats; d’una altra, el
record de qui va ser-ne l’instigador, el creador i l’impulsor, el Dr. Antoni Comas i Pujol (1931-
1981), traspassat ara fa vint-i-sis anys.

Malgrat que l’any 1965 va guanyar la càtedra de català, és conegut que Antoni Comas, a
començament dels anys seixanta, ja s’havia arriscat a fer algunes assignatures en català. Sem-
bla, per bé que no hi ha cap constància documental, que els inicis estrictes del ensenyament es
remunten a l’any 1961; d’aquí que enguany se’n commemorés el quaranta cinquè aniversari.
Dificultats organitzatives, però, van ajornar-ne la celebració, que hauria d’haver tingut lloc
l’any 2006.

La jornada d’homenatge va tenir dos components: un de caràcter acadèmic i un altre de
caràcter musical.

El matí es reservà a l’acte acadèmic, marcat per la intervenció de diversos especialistes,
els quals, obviant els àmbits d’estudi del catedràtic mataroní, es van centrar en la literatura del
segle XVIII, atès els esforços de sistematització que cal agrair-li. Recordem l’extens perfil
d’Antoni Comas en el camp de la història de la literatura catalana –Ramon Llull, Joan Boscà,
Jacint Verdaguer, Joan Maragall, Joan Alcover, Josep Carner o Joan Perucho–, però també
hispànica –Luís de Góngora, Santa Teresa de Jesús o Leopoldo Alas «Clarín»–, i les seves
contribucions a obres com Les excel.lències de la llengua catalana (1967), Assaigs sobre la li-
teratura catalana (1968), Un segle de poesia catalana (1968) –iniciada per Jaume Bofill– o la
direcció del cinquè i sisè volums de la Història de la literatura catalana, centrats en el perío-
de corresponent a la literatura catalana moderna.

Després de les paraules de presentació, a càrrec d’August Bover, membre del comitè or-
ganitzador, de Sebastià Bonet, director del Departament que quaranta anys enrere havia diri-
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git el mateix Antoni Comas, de Montserrat Camp, degana de la Facultat de Filologia, de Mi-
quel Pueyo, aleshores secretari de Política Lingüística de la Generalitat, i de Carme Muñoz,
vicerectora de Política científica, representant del rector, s’encetà la sessió acadèmica. La pri-
mera conferència, «Repensar la Guerra de Successió», fou a càrrec de Josep M. Torras Ribé,
professor de la Universitat de Barcelona. Seguidament, Joan Alegret, de la Universitat de les
Illes Balears, glossà la figura de «Francesc Jaubert de Paçà: historiador de la literatura catala-
na». En darrer terme, el professor de la Universitat de Bolonya, Andrea Battistini, desenvo-
lupà «Lo specchio e la lampada. Il paesaggio letterario settecentesco dal bello al sublime».

La vetllada musical de la tarda fou precedida per dos actes que actualitzaren la figura de l’-
homenatjat. En primer lloc, la presentació de llibre Antoni Comas i Pujol (1931-1981): ara que
fa vint-i-cinc anys, a càrrec de Dolors Lamarca, directora de la Biblioteca de Catalunya, la qual
fou precisament la seva esposa, i de Josep M. Pujol, professor de la Universitat Rovira i Virgi-
li. El volum constitueix un aplec tant de textos dels quals el Dr. Comas fou autor com també de
treballs que tenen com a subjecte d’estudi les seves consecucions com a historiador de la lite-
ratura i com a crític literari. En segon lloc, la seva personalitat fou evocada pels quatre partici-
pants de la taula rodona (Ricard Salvat, Tomeu Terrades, Jordi Llovet i Carles Miralles), que en
desgranaren records emotius. El concert final fou un recital de lieder, interpretats per la sopra-
no Begoña López i pel pianista i professor de la Universitat de Barcelona Francesc Bonastre. El
recital, a més de composicions de Joan Lamote de Grignon, incloïa els lieder, dedicats a Anto-
ni Comas, compostos pel mateix Dr. Bonastre sobre textos de Salvador Espriu.

Maria Pilar PEREA

Universitat de Barcelona

Jornada La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra, Barcelo-
na, 20 de febrer de 2007). – La Jornada La Figura i l’Obra de Pompeu Fabra, que va tenir lloc
el 20 de febrer de 2007 a l’auditori de l’àgora Jordi Rubió i Balaguer del campus de la Ciuta-
della, va ser l’acte central de l’Homenatge a Pompeu Fabra (vid. http://www.upf.edu/homenat-
ge_pompeu/) que la Universitat Pompeu Fabra (UPF) va celebrar al llarg del curs 2006-2007.

Aquesta jornada acadèmica, que va comptar amb la col.laboració del Consell Social de la
UPF i de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), coincidia amb el 139è aniversari del naixement a
Barcelona (20 de febrer de 1868) d’aquesta personalitat cabdal de la nostra cultura, autor de
les normes ortogràfiques, reformador de la llengua i persona que dóna nom a la universitat que
l’homenatjava.

L’acte, adreçat tota la comunitat universitària i al públic en general, va ser obert per Josep
Joan Moreso, rector de la UPF, i a continuació, Joan Costa, professor de Filologia Catalana de
la UPF, va impartir la conferència «Retrat de Pompeu Fabra», que va organitzar al voltant dels
àmbits d’actuació de Fabra: com a lingüista, com a gramàtic, com a lexicògraf, com a teòric
de l’estandardització lingüística, com a professor universitari, com a figura cívica de primer
ordre, com a normalitzador de la toponímia i com a traductor literari.

Després d’aquesta conferència, la Jornada va continuar amb dues sessions, amb la partici-
pació d’experts acadèmics -entre ells filòlegs catalans, lingüistes, historiadors i periodistes- tant
de la UPF com d’altres universitats catalanes, així com de membres de diferents seccions de
l’IEC, una institució amb la qual Pompeu Fabra va estar molt vinculat al llarg de la seva vida.

La primera sessió, «El concepte de llengua i les perspectives del català», coordinada per
Jaume Casals, catedràtic de Filosofia i vicerector de la UPF, va ser iniciada per M. Teresa Ca-
bré, catedràtica de Filologia Catalana de la UPF i membre de la Secció Filològica de l’Institut
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