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en els treballs recollits en aquella publicació. Tres eixos en ressortien: l’època medieval, el segle xix 
francès i els temes relacionats amb Mallorca.
 Seguidament, fou el Dr. Veny qui, amb la seva saviesa i bonhomia, exposà les beutats d’uns 
articles que li tocaven molt de prop, com a lingüista i com a mallorquí: El pintoresquisme verbal 
en la Mallorca dels primers decennis del segle xix; Refranys meteorològics de Mallorca al Calen-
dari de Sanchis Guarner, i el poder meravellós d’aquella i intrusa que dóna al nom d’Anna, en 
mallorquí, tota la seva suavitat i el seu encant: Aina. Els darrers mots del Dr. Veny acabaren de 
donar tot el pes a la seva brillant i bonica intervenció: «I ara, per acabar, aparcaré el meu escepti-
cisme en qüestions del més enllà, i pensaré que sí, que hi ha un cel on Gabriel Oliver és feliç 
guaitant per una clivella de la volta celestial i que ens somriu satisfet d’aquest homenatge que 
valora la seva obra i les seves virtuts, mentre nosaltres ens quedem amb l’enyorança d’un home 
vital, càlid, generós i insubstituïble.»
 A continuació, el Dr. Sotelo mostrà la seva erudició literària entreteixint un tapís que contenia 
tots els autors que havia estimat el Dr. Oliver. Partint d’un «se quiera o no: Balzac es la novela» 
obria un tema que havia estat objecte de moltes xerrades amb l’homenatjat i que ens mostrava uns 
interessos comuns, uns personatges, uns títols, uns autors que el professor Oliver injectà en la sang 
de molts de nosaltres. El poema «Rosa de abril» de Pero el viajero que huye, de Vázquez Montal-
bán, llegit amb tots els matisos que requereix, serví per concloure el seu parlament.
 L’última a prendre la paraula fou la Sra. Mª Jesús Marcuello, l’esposa d’en Gabriel, que amb 
molta serenitat i carinyo parlà del seu espòs, reprenent alguns dels elogis que s’havien fet, tant des 
del punt de vista humà com professional. En Biel era persona franca, amic fidel amb el que sempre 
es podia comptar. Volgué recalcar que era persona confiada, –no per això, ingenu–, motiu pel qual 
no tancava la porta a ningú sense donar-li la seva oportunitat. En nom propi i el dels seus fills i 
néta, que es trobaven a la sala, donà les gràcies a tots els assistents per la seva presència, el seu 
suport i la seva amistat.
 El Dr. Quetglas tancà l’acte fent esment d’algunes persones que, sigui per escrit, sigui de 
paraula, havien manifestat la impossibilitat d’assistir-hi i, servint-se dels mots d’un d’aquells 
amics absents: «Aquesta tarda, quan parlis amb en Biel, digues-li...», prosseguí dient, de manera 
molt sentida i amb tot el pes de l’amistat que els unia, «que havia parlat amb en Biel i li havia dit 
que, en acabar l’acte, ens reuníssim tots, per fer un petit xeflis.»
 Ho férem davant l’antic Deganat, davant la porta que tantes vegades havia travessat, en el 
marc d’aquell claustre on tantes vegades havien ressonat els seus passos, les seves converses amb 
col·legues i amics... En Biel hi era en cadascun dels presents, fent aquells gestos que tantes i tantes 
vegades havíem compartit. Era en la nostra conversa, en el nostre somriure i en alguns ulls espur-
nejants plens d’un munt de records.

Lídia Anoll
Universitat de Barcelona

 Presentació a la UB del web Els sons del català. – El dia 9 de març de 2009 es va presentar 
a l’Aula Magna de la Facultat de Filologia de la Universitat de Barcelona el web Els sons del ca
talà (http://www.ub.edu/sonscatala/). L’acte, presidit per la Dra. Amelia Díaz Álvarez (Vicerecto-
ra de Docència i Convergència Europea de la UB), va comptar amb la participació del Dr. Adolfo 
Sotelo (Degà de la Facultat de Filologia), el Dr. Sebastià Bonet (Director del Departament de Fi-
lologia Catalana), el Dr. Joan Solà, la Dra. Josefina Carrera i la Dra. Clàudia Pons (investigador 
principal, directora i coordinadora del projecte, respectivament). La presentació va fer palesa la 
gran utilitat de l’eina per a tots aquells interessats en els aspectes fònics de la llengua catalana. El 
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mèrit principal d’aquest web consisteix a conjuminar informació acústica i articulatòria de tots els 
segments de la llengua. Com és lògic, tractant-se d’una eina multimèdia, els materials s’aniran 
actualitzant i completant mentre el projecte sigui vigent. Cal saludar amb goig aquesta iniciativa 
investigadora.

Ana Ma Fernández Planas
José Enrique Gargallo Gil

Universitat de Barcelona

 Presentació d’una obra de Kavafis. – El 6 de maig de 2009 es va presentar a la Pedrera 
(Fundació Caixa Catalunya) l’últim treball que va deixar enllestit Alexis Eudald Solà, una traduc-
ció al català, amb notes, d’Una simfonia inacabada. Trentaquatre poemes en esbós, de K. P. 
Kavafis, a partir de l’edició grega establerta per Renata Lavagnini, que va intervenir a l’acte, molt 
concorregut, juntament amb Francesc Morfulleda i Àlex Susanna, que van posar en relleu les ca-
racterístiques i valor de la traducció. Al final, Josep M. Flotats va llegir una carta d’Espriu i va 
recitar una selecció dels poemes publicats.

Joan Veny
Universitat de Barcelona

Institut d’Estudis Catalans

 Tesi doctoral de Laia Querol «Aspectes morfofonològics en la morfologia flexiva del 
català nord-occidental» – El 8 de juliol de 2009 Laia Querol va defensar al Departament de Fi-
lologia Catalana de la Universitat de Barcelona la tesi doctoral Aspectes morfofonològics en la 
morfologia flexiva del català nordoccidental. El treball, dirigit per la doctora Maria Rosa Lloret 
(UB), fou avaluat per un tribunal format pels doctors Joaquim Viaplana (UB), Esteve Clua (UPF) 
i Jesús Jiménez (UV), i obtingué la qualificació d’excel·lent cum laude.
 L’acte de lectura de la tesi s’inicià amb el prescriptiu discurs de defensa de la doctoranda, que 
els membres del tribunal coincidiren a qualificar de modèlic, atesa la seva exposició ordenada, clara 
i concisa, uns adjectius que també serveixen per qualificar la redacció de la mateixa tesi doctoral.
 A la tesi, Querol aprofundeix en la descripció i l’anàlisi de dos aspectes de la morfologia 
verbal del català nord-occidental: d’una banda, la distribució i el valor gramatical dels segments 
velar i palatal que tenen determinades formes verbals i, de l’altra, l’accentuació de les formes ver-
bals. D’entrada, aquests dos aspectes s’estudien independentment, però s’acaben posant en relació 
per veure com els resultats obtinguts en un àmbit permeten entendre millor l’altre. Es tracta d’una 
novetat respecte d’estudis anteriors, ja que fins ara aquests dos temes no s’havien examinat de 
manera conjunta.
 Les dades que han servit de base empírica per a la investigació procedeixen del Corpus Oral 
Dialectal de la Universitat de Barcelona (COD), bona part del qual ha estat publicat recentment 
en un CD-ROM editat per Joaquim Viaplana, Maria Rosa Lloret, Maria Pilar Perea i Esteve Clua. 
A banda del COD, l’autora de la tesi també ha recorregut al corpus d’Alcover i Moll, de principis 
del segle xx, i a dades provinents de dues altres llengües romàniques, l’italià i l’occità, que ha 
explotat per completar la part d’investigació referent als segments velar i palatal. Es tracta d’un 
petit estudi interlingüístic que seria interessant d’ampliar en futures investigacions.
 Pel que fa al marc teòric escollit, també cal fer una distinció entre els dos grans temes de què 
tracta la tesi. D’una banda, l’anàlisi dels segments velar i palatal de determinades formes verbals 
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