
542 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 33 (2011), p. 493-554

«L’herència cultural romànica als refranys meteorològics del croat txacavià», i tancà la primera
jornada el també professor de la Universitat de Zadar Ivan-Boško Habus, que es referí a «L’ele-
ment romànic als refranys meteorològics de l’arbënishtë [‘albanès’] de Zadar».

El divendres 28 es presentaren en primer lloc dos espais «al·loglots» del sud d’Itàlia: Frances-
co Altimari, de la Universitat de Calàbria, mostrà els «Proverbi meteorologici nelle comunità ar-
bëreshë [‘albaneses’] d’Italia», i Antonio Romano, de la Universitat de Torí, s’encarregà de la
ponència «Quando il vento soffia, facciamo come la canna: la paremiologia grika e salentina tra
meteorognostica e metafore meteorologiche». Per un altre costat, Mario Cassar, de la Universitat
de Malta, va analitzar l’encreuament d’elements romànics i semítics en la intervenció sobre «Mal-
tese Meteorological and Calendar Proverbs». A continuació, diferents especialistes ens van acos-
tar a l’extrem oriental del recorregut. Dan Munteanu Colán, de la Universitat de Las Palmas de
Gran Canaria i membre de BADARE, revisà alguns «Elementos de mitología autóctona en refra-
nes rumanos meteorológicos y del calendario»; la professora Manuela Nevaci, de la Universitat de
Bucarest, s’ocupà de «L’aroumain : aspects ethnographiques réfléchis dans un dialecte roumain
parlé dans les Balkans»; i Tania Láleva, de la Universitat Complutense de Madrid, va presentar un
estudi sobre «Paremias meteorológicas relacionadas con la primavera. Sobre el material búlgaro
en comparación con el español y el rumano». Des d’una perspectiva temàtica més ampla, Nicolae
Saramandu, de la Universitat de Bucarest, va intervenir amb la presentació titulada «Atlas Lingua-
rum Europae (ALE). L’état actuel de la recherche».

Javier Martín Vide, catedràtic de Geografia Física de la Universitat de Barcelona, va dictar
una ponència en la qual tractava de donar respostes científiques a una pregunta que molt sovint
plana sobre els paremiòlegs: «¿Qué tienen de verdad los refranes meteorológicos?».

La conferència de clausura va anar a càrrec del professor Morvay Károly, de la Universitat
Eötvös Loránd de Budapest, i va versar sobre el tema «Entre ‘la feina feta’ i ‘un ja està fet’. Estu-
dis comparatius de fraseologia i de paremiologia en les llengües d’Europa».

Una visita guiada, el dissabte 29, a la futura seu de Linguamón – Casa de les Llengües, al
Poblenou de Barcelona, va ser el colofó dels actes.

Aquest segon seminari, al qual han assistit nombrosos estudiants i professors de la Facultat de
Filologia de la UB, així com també alguns membres de BADARE d’altres universitats, ha reunit
un grup selecte d’especialistes en refranys meteorològics de claps de la Romània fronterera amb
d’altres realitats lingüístiques i culturals, i ha permès de posar en comú camins de recerca que han
quedat entreteixits i rellançats cap a noves fites.

Antonio Torres
Universitat de Barcelona

Col·loqui Internacional Llenguatge i complexitat (Universitat de Barcelona, 3-4 de juny
de 2010). – Els dies 3 i 4 de juny del 2010 es va dur a terme a l’Aula Magna de la Universitat de
Barcelona el Primer Col·loqui Internacional Llenguatges i Complexitat. El col·loqui fou organitzat
fonamentalment gràcies a un ajut complementari del Ministerio de Ciencia y Innovación per al
projecte Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal (FFI2009-12627), http://www.
ub.edu/scripta/, que dirigeixen Joan Veny i Àngels Massip. També hi va haver ajut econòmic del
Vicerectorat de Recerca, del Vicerectorat d’Informació i Comunicació i del Departament de Lin-
güística General.

L’objectiu d’aquest col·loqui sobre Llenguatges i Complexitat era d’impulsar la formulació i
la difusió de la perspectiva transdisciplinària de complexitat, fent especial atenció a la seva apli-
cació en el nivell dels fenòmens sociocognitius relacionats amb el llenguatge, el qual és l’eina per
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a vehicular el pensament i el mètode. El fet de tenir en compte en les investigacions les caracterís-
tiques dels sistemes complexos (no linealitat, borrositat (fuzzy), caoticitat, fractalitat, gradualitat)
comporta canvis en la manera de fer ciència i també en la seva epistemologia.

Van intervenir-hi conferenciants ben coneguts en el camp de la complexitat: Francis Paul
Heylighen, de la Vrije Universiteit Brussel («Consciousness, intelligence and cognition from an
evolutionary- perspective»), Salikoko Mufwene, de la University of Chicago («The Emergence of
Complexity in Language: An Evolutionary Perspective»), Roland Terborg, de la Universidad Na-
cional Autónoma de México («La “ecología de presiones” en el desplazamineto de las lenguas»),
Maria Novo, Cátedra Unesco de Educación Ambiental y Desarrollo Sostenible («Los lenguajes de
la ciencia y del arte desde un enfoque complejo) i Frederic Munné, de la Universitat de Barcelona
(«La complexitat borrosa (fuzzy) del llenguatge»). A més a més, coordinat per Albert Bastardas,
es realitzà un Seminari en el marc del CUSC, a càrrec de Salikoko Mufwene i de Roland Terborg:
«Approaches to linguistic ecology: Coincidences and divergences».

Els enregistraments de les conferències els podeu trobar a la web http://www.ub.edu/com-
plexitat. Obrí el col·loqui Jordi Alberch Vié, vicerector de Recerca, que s’atansà a la complexitat
a través de la seva especialitat, la neurologia. Hi intervingueren també Ignasi Adiego, vicedegà de
la Facultat de Filologia, Albert Bastardas, responsable del Grup de Complexitat, Comunicació i
Sociolingüística i Àngels Massip, corresponsable del Grup de Complexitat, investigadora princi-
pal del projecte Scripta i Projecció Dialectal i organitzadora del col·loqui.

Àngels Massip
Universitat de Barcelona

Homenatge a Peter Thomas Ricketts a la Universitat de Toulouse-le Mirail (juny de
2010). – Amb motiu de la remesa a Peter T. Ricketts, catedràtic emèrit de la universitat de Londres
i professor honorari de la universitat de Birmingham, de les insígnies de Doctor Honoris Causa
per la universitat de Toulouse-le Mirail, el 23 de juny de 2010, es va celebrar un mini-col·loqui
intitulat en occità : «Saber de paraulas com van». Aquest títol fa referència, amb la sigla COM, a
través del joc de paraules, a la Concordància Occitana Medieval de la qual l’homenatjat és el
principal artífex. Totes les comunicacions de l’esmentat col·loqui, d’una durada d’un quart d’hora
cadascuna, es referien, d’una manera o altra, a la Concordància. El col·loqui va ser organitzat per
Dominique Billy i Patric Sauzet en el marc del LDOR (Laboratori d’Estudis Occitans i Romànics
del CLLE-ERSS).

Dominique Billy va fer una presentació de la com, recordant primer el seu començament, als
anys 80, o sigui la presa de dades informàtiques, entrant directament els textos. El 1981, jubilat,
P. Ricketts va reemprendre la seva tasca, mirant d’estructurar-la. Així, en una reunió, es pogué
precisar el destí de la base de dades i l’elaboració d’un programari que permetés trobar directa-
ment les instàncies (occurrences en francès) i les coocurrències. El primer resultat del treball va
ser la com 1 amb la poesia trobadoresca. El 2005: la com 2 amb textos de prosa i poesia no lírica.
És prevista per al 2013 la com 3.

Lola Badia va fer la seva comunicació en català («adaut~azaut: Fèlix i la pastora»), distri-
buint el text català de la seva intervenció. Després de resumir el contingut de Fèlix o Llibre de
Meravelles de Ramon Llull, es va interessar per la paraula asalta («...encontrà una asalta pasto-
ressa...»), en l’edició crítica («que pren com a base el manuscrit Add. 16428 de la British Library,
datat el 1386»). Un manuscrit de la Biblioteca Vaticana dóna azalta amb la grafia occitana. Es
tracta, doncs, ens diu Lola Badia, de «l’ús de l’adjectiu occità azaut/azauta per part de Llull»,
precisant que: «L’adjectiu s’aplica a personatges agradables, bells i cortesos». En relació amb la
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