
84 EL SET$ CONGRdS DE LINGÜfSTICA ROMANICA 

El set6 Congrés Internaclonal de Lingüística Rominica -La Universitat de Bar- 
celona fou la seu del seti: Coagrés Internacional de Lingiiistica Romhica, celebrat del 
7 al IO  d'abril de 1953, el qual assenyala el retorn a la normalitat en les reunions 
peribdiques dels estudiosos de la romanística. I L'wganització a n i  a cLrec #un cmiti: 
format per monsenyor A. Griera, prlesident, i els professors A. Badia i Margarit, R. de 
Balbin Lucas, J. C. Sobregrau, A. Tovar i F .  Udina i Martorell. 

El comiti: o~ganitzador decidí que el tema del Congrés -bé que no rígidament 
obligatori- fos el domini linguístic catali en les seves relacions amb els parlars 
ibero-rominics i gallo-rornhics. La gran abund1Bncia doestudiosos procedents d'una vintena 
de paisos d'mbdu~es bandes de b'AWtic que es congregaren a la nostra ciutat dóna idea 
de l'acollida que tingué el Congrés i de la coorperació que hom trobk pertob, malgrat 
i'extensi6 restringida de la nostra llengua dintre el territori de la Romknia. Hom 
deplori, perb, l'absbcia de bon nombre d'eruhdits castellans de les sessions del Congrés. 

Dels dols presidents del cornici: d'hmor, un dels quals havia d'ésser-ho del Congrés, 
el senyor Maria Roques no pogué moure's de París i el senyor R. Menéndez Pidal 
arribi el darrer dia, i per tant calgué elegir un altre president. L'elecció recaigué en el 
professor Walther v m  War thrg ,  per aclamació. 

Les pon6ncies i comniwcions presentades foren molt nombroses i, en llur majoria, 
interessants des del punti de vista científic. Hom les distribuí en disset seccions : I) Marc 
histbric; 2) Domini lingüístic catali; 3) Histbria de la poesia; 4) Edicions de testos; 
5 )  Preceptiva; 6) Sintaxi; 7) Precedents del llatí; 8) Elenlents pre-romans; 9) Element 
mosskrab; 10) JZlement eclesiistic; 11) Romanística general; 12) Arees l&iques romi- 
niques; 13) Relacions 1i:xiques rominiques; 14) Geografia linguistica; 15) Parlars dels 
Pirineus ; 16) Top~oaimia i antroponímia; 17) Organització del treball. 

La nostra Societat fou representada al Cang~és gel seu President i pels senyors 
Pere Bohigas, A. M. Badia i Margarit, E. Hern&ndez i Roig i Jordi Carbonell. Foren 
encarregats de go&ncies els membres senyors R. Aramon i Serra, A. Badia i Margarit, 
J. M. Casas i Homs,, G e m i  Colon, Joan Coromines, Francesc Marsi, Francesc de B. 
Moll i J. Rubió i Balaguer. 

Des de l'obertura, el dia 7 al mati, fins a la clausura, el dia 10 a la tarda, se 
succe~ren les sessions de treball, les recepcims (a la Universitat, al Poble Espanyol, 
a 1'Arxiu Hidbrk  de la Ciutat) i les excursions (al Tibidabo, a Sant Cugat, a la Barata 
i a Terrassa). La Secoi& de Llengua i Literatura de k Souetat i la Secció Filolbgica de 
1'Institut oferiren un sopar íntim a algunes personalitats estrangeres del Congres. 

En la sessió general (que tinguC lloc el dia 10 al mati, hom amrdi  de celebrar el 
p&xim Congrés a Flor6ncia el 19$ accepltant la praposta del professor Monteverdi, de 
la Universitat de Roma. 

Tot i un horari tan ple, hom tro@ encara temps per a algunes activitats marginals, 
c a n  1'Assemblea de la Federació Internacional d'Associacions #Estudis Romhics, les 
gesitions per a la revitalització de la Société de Lnguistique Romane,, les exposicions 
bibliogrkfiqules, el concert de sardanes i el recital de ancons populars. 

Tanca6 ja el Congrés, hom organitzi encara, el dia 11, una excursió a Montserrat, 
amb visita, a les caves Codorniu de Sant Sadurní d 'ho ia .  

Con és evident, una autivitat tan intensa requerí del comiti: organitzador un es for^ 
extraordinari, que, sota la direcció de monsenyor h. Griera, fou realitzat sobretot pels 
professors A. Badia i Margarit i F. Udina i Martorell, vioe-president i secretari, respec- 
tivament, del comiti: organitzador. La nostra efluisiva felicitaici6 a tots ells per la tasca 
realitzada amb tanta eficiitncia i encert. 

Val la pena de remarcar que el set& Cong~és de Lingitística Romhica produí un 

I .  El sis6 Cotl~grés, celebrat a Lieja l'any 1 9 5 1 ,  fou, de fet, un  Uongrés de Filologia Moderna. 
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estimable volum científic, la pultulicació del qual ha estat anunciada, i servi per a posar 
de relleu davant el món científic la forta vitalitat de la llengua i la cultura catalanes. - 
JORDI CARBONELL. 

Triple homenatge a Marlo Roques. -Els amics, ca1,legues i deixebles fimcesos de 
reminent liagfiiscta i filbleg Mario Raques, professor honorari del Colllege de France 
i memlbre de 1'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres -i tambB membre corres- 
ponent de 1'Institut #Estudis Ca.ta1ans -, pu~blicaren a París, l'any 1946, amb motiu del seu 
setante aniversari (havia nascut el primer de julio'l de 1875 al Callao, Perú) un volum 
d'Etudes romanes dedicats a ell, que contenia una vintena d'aticles, gairebé tots referents 
a lles llengües i l i t e r a t ~ e s  francesa i provencal. Pocs aqys després -entre el 1950 i el 
Ig53--, uns altres Métao?r,aes de ZingiiiStique et de littérature romanes, oferts, aquesta 
ve,&, no solament pels seus amics, als seus aoR.leg~s i els seus ex-alumnes de F r a n p ,  
sinó també (de l'estranger, testimoniaven noivament al mestre de tantes generacions de 
r o m i s t e s  l'e~stima en qiuit era tingut per pwt  d'uh centenar d'estudiasos de paysos ben 
diversos. Treballs escrits en franc& (80), en italii (&), en angles (s), en roman& (3)) 
en catiali (z), en portulgu&s (2), en castelli (I) i en reto-rominic (I) integren quatre 
importants volums, de contingut vari, impresos per mle;i!at a Alemanya i a F r a n m  Un 
darrer volum, encara, havia, d'ajantarse a les rnanifesbcions de simpatia tributades 
a l'aictual degi  de la filologia romhica a Frawa, aquesta veghda dedicat a la seva 
activitat com a prolfess~ok cle romanes: Pour u n  cinqwntemire scientifkpe: Maria 
Roques et les études roumaines, llibre editat per 1'Institut Universitaire Romain 
Charles Ie r  de París1 i in~grits a Bitlgica. 

Entre els treballs més interessiants per a nosaltres, clins els cinc primers volums 
esmentats, ml assenyalar els segiients: U n  ami de Bertrad de Born: Iflon Isembdrt, 
per E. Ho~epffner; Note sur le trowbadow Raimbaut de Vaqueyrar, per F. Lecoy; Un 
sirvent2s historiqwe attribzlé b Peire Cardinal (1271)~ per A. Jeanroy; Le ((plus)) quanti- 
tatif et le ((plus)) temporel, pler L. Foulet; ((Esfivit)) : essari d'un classement histovique 
des sens, per Ch. Bruneau; Adotf Tobler et le latin, per C. de Boer; Du. rBle des 
troubadonirs dans la forwmtion de b poldsie lyriqzEe moderne, per I .  Frank; Les noms 
d'épées dans la ((Chanson de Rolamd)), per R. Lejezme; La ((Chtwzson des Saisnes) en 
España, per R. Menéndez Pidal; Colonizzctzione galo-italica mel Mezzogiorno d'lhalk, 
per G. Rohlfs; Reflexiomr s w  b versificction espktgnole, per P. Le Gentil; Echi e 
visolzanze boccdccesche nella ((Vida de Marcos de Obrtgóns, ronuanzo fiicaresco del 
secolo XVII, per A. Pardulcci; Les termes qzui rendent l'idée de ( (b lb  et les Sées  affines 
dans le hatir, médiéval dItalie, per P. Aebischer; Prov. ant. ((gwardinc)),  per R. Aramon 
i Serra; Um poéllve de jeuneme de Mistrccl: les Moissons, per P. Calotte; D'alguns 
germdrJlsnws tipics del cotalb, per J. Cormines; A propos de la pagrie et de la date 
de ((Ploire et B'lartchefleur)), per M .  Deliboluille; Problems o f  chronoEog.3r in  the Aragonese 
dialect, per W. D. Elclock; S"r rne cdrte de b'((Atlas lingiiistic de Cataknya)), per 
A. Griera, ebc. Em el &rrer volum, més especialitzat, com h estat dit, trobem els 
següents articles : M .  Mario Roques, ses travaux, son m e i g ~ m n t ,  ses études, per 
S. Pop; L a  Rouman$e modernie et sa liitératwe dons la concejcion de M.  M n r h  
Koques, per B. Mmteam;  M. Mdrio Roques et la litterature r o u m h e  ancienne, per 
E. Turdeanw, i M. Mario Roques et ses él2ves, per 0. Nandris. El llibre acaba amb 
una tria d'escrits de l'homenatjat sobre qiiestions romaneses. El primer volum dels 
Mélanges o m t t  una bibliografia sistematitzada de les obres del Mestre. El volum 
Mario Roqzus et &es études roumdines, ens dóna la seva bibliografia referent a llengua 
i literatura romanesa. - R. A. I S. 

Record a Jakob Jud.-Amb la mort del Prof. Jakob Jud, esdevinguda el juny 
de 1952, la romanísitica ha perdut un valar insubsltituiible. Jud. nat l'any 1882, era un 




