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La Universitat de Barcelona ret homenatge al professor Josep Moran Ocerinjauregui
(maig de 2010). – Dijous 13 de maig de 2010 les parets de la capella de la Universitat de Barce-
lona van ser testimoni del sentit i emotiu homenatge que la Facultat de Filologia reté a l’il·lustre
professor Josep Moran Ocerinjauregui, jubilat el juny de l’any passat i actualment professor emè-
rit del Departament de Filologia Catalana d’aquesta universitat. Presidien la cerimònia el Dr. Ig-
nasi Xavier Adiego, vicedegà de Recerca, el Dr. Albert Soler, director del Departament de Filolo-
gia Catalana, el Dr. Joan Martí, president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
el Dr. Xavier Ravier, professor emèrit de la Univeristé de Toulouse II-Le Mirail i la Dra. Àngels
Massip, professora del Departament de Filologia Catalana i organitzadora de l’acte.

Des de la mesa presidencial, col·legues, companys i amics de l’homenatjat feren una sòlida i
ferma laudatio tant de la persona com de la seva tasca, rigorosa i tenaç, al servei de la filologia i
la llengua catalanes. La seva encomiable contribució en el camp de la gramàtica històrica i la
història de la llengua, de l’etimologia i l’onomàstica va ser repetidament evocada, i la lloança
prengué un cert aire de reivindicació en un moment en què els profunds canvis estructurals que ha
patit la universitat han relegat algunes de les disciplines tradicionals a un segon pla, lluny del
protagonisme que de ben segur es mereixerien. Es llançà, així, una crida perquè, seguint les passes
dels grans mestres com Moran, la universitat no s’oblidi dels valors de la transversalitat, però ben
entesa, del coneixement que, tot i que lat, no pot renunciar tampoc a ser profund, seriós, ben travat
i arrelat en les causes i els orígens. En aquest sentit, el professor Xavier Ravier, que pronuncià la
lliçó Au cœur de l’onomastique: entre lexique et discours, presentà una anàlisi fina i rigorosa de la
toponímia de l’Alta Bigorra, amb la qual il·lustrà magistralment fins a quin punt l’estudi de l’ono-
màstica ha d’ocupar un lloc de ple dret en les ciències del llenguatge. La toponímia i l’antroponí-
mia, reclamà Ravier, no han de ser senzillament enteses com una recerca a petita escala sobre
l’origen dels noms de lloc i de persona, sinó que han de ser preses en un sentit més ampli i emmar-
cades en un context més general, ja que, en realitat, constitueixen un dels majors components del
nostre patrimoni immaterial, tant lingüístic com antropològic.

El vessant humà del Dr. Moran fou també objecte de múltiples elogis: la seva humilitat i
sentit de l’humor propis de l’home savi, els seus dots d’hàbil comunicador, la seva curiositat i
apassionament encomanadissos, el seu amor, en definitiva, pel saber l’han convertit en un dels
grans professors de la universitat, dels que s’enyoren i es recorden amb nostàlgia. L’activitat de
Moran a la Universitat de Barcelona deixarà sens dubte una petja indeleble, no sols pel que fa a la
seva producció científica, sinó també perquè la seva influència i mestratge quedaran per sempre
gravats en la memòria de tots i cadascun dels alumnes que hem assistit a les seves classes.

Noemí Moncunill Martí
Fundació Bernat Metge

Sessió en memòria de Joan Bastardas a l’IEC (17 de maig de 2010). – A la Sala Prat de
la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, es va retre homenatge a Joan Bastardas i Parera (1919-
2009), qui va ser membre de la Secció Filològica des del 1972 i vicepresident de l’IEC entre els
anys 1983 i 1986. L’acte va comptar amb les intervencions de Salvador Giner, president de
l’IEC; Joan Martí i Castell, president de la Secció Filològica; Joan A. Argenter i Mariàngela
Vilallonga, membres de la Secció Filològica de l’IEC; i Josep Lluís Vidal, catedràtic de Filologia
Llatina de la Universitat de Barcelona. La figura de Joan Bastardas, llatinista i romanista, cate-
dràtic de la UB, va ser glossada, des de l’afecte i l’enyor, pels diferents participants a l’acte.
Ciència i humanitat, saviesa i discreció: el seu llibre Diàlegs sobre la meravellosa història dels
nostres mots (1996), que va merèixer l’atenció de la professora Vilallonga, condensa visiblement
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aquests atributs en la maduresa del nostre Joan. En la primera pàgina del Prefaci, s’hi pot llegir
la millor definició que mai he trobat de “lingüística romànica”: «deu inexhaurible de plaer i de
guany cert».

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Segon Seminari Internacional sobre Refranys Meteorològics. Als llindars de l’Europa
Romànica (maig de 2010). – Els dies 27 i 28 de maig de 2010 va tenir lloc a la Facultat de Filo-
logia de la Universitat de Barcelona el Segon Seminari Internacional sobre Refranys Meteorolò-
gics (SESEREME), enfocat especialment a les àrees perifèriques de la Romània. Aquest seminari
és continuació del que es va celebrar els dies 25 i 26 de maig de 2009 a la mateixa Facultat de
Filologia, i en el qual es van analitzar els refranys meteorològics de les diverses zones romàniques
europees. El segon seminari s’emmarca dins del projecte de recerca «Ampliació de BADARE»
(FFI2008-02998/FILO) i de la Base de datos sobre refranes del calendario y meteorológicos en
la Romania (http://stel.ub.edu/badare/). Presidí el comitè organitzador el professor de Filologia
Romànica de la Universitat de Barcelona José Enrique Gargallo, i hi col·laboraren altres membres
de BADARE i alhora professors de la mateixa universitat: Maria-Reina Bastardas, Joan Fontana i
Antonio Torres.

El dijous 27 de maig fou inaugurat el seminari, amb la presència de la Vicerectora de Polí-
tica Docent i Científica de la UB, Dra. Teresa Anguera, el Vicedegà de Recerca de la Facultat de
Filologia, Dr. Ignasi-Xavier Adiego, i el president del SESEREME, Dr. José Enrique Gargallo.
Seguidament, Germà Colón, professor emèrit de la Universitat de Basilea, va presentar el llibre
Paremiología romance. Los refranes meteorológicos (Publicacions i Edicions de la Universitat
de Barcelona, 2010), coordinat per José Enrique Gargallo, amb la col·laboració de Maria-Reina
Bastardas, Joan Fontana i Antonio Torres, on es recullen principalment les contribucions al Pri-
mer Seminari Internacional sobre Paremiologia Romànica, i d’altres treballs que s’inscriuen en
la mateixa línia temàtica. A continuació, la professora Lucília Chacoto, de la Universitat de
l’Algarve, i membre de BADARE, pronuncià la ponència «Semelhanças e diferenças dos pro-
vérbios meteorológicos no espaço lusófono», i el professor Javier Calzacorta Elorza, de la Uni-
versitat de Deusto, i membre de la Reial Acadèmia de la Llengua Basca (Euskaltzaindia), parlà
d’«Estructura y contenido de los refranes meteorológicos vascos», que comparà amb el que
succeeix en diferents llengües romàniques. Estava prevista la intervenció del professor Jean Le
Dû, de la Universitat de la Bretanya Occidental (Brest), que havia de presentar un estudi sobre
els refranys meteorològics de la Baixa Bretanya, però la seva absència d’última hora va ser co-
berta per una aproximació del professor Nikola Vuletić, de la Universitat de Zadar, a la «Romà-
nia submersa».

Continuà el professor Hans Bickel, de la Universitat de Basilea, amb una descripció dels
«Dictons météorologiques de la Suisse alémanique : aspects historico-linguistiques, sources et
rapports interlinguistiques». Després, Gabriele Iannàccaro, de la Universitat de Milà-Bicocca i
membre també de BADARE, parlà de «Broahut volli a hut, alli moanada gnug. Proverbi meteo-
rologici nelle comunità walser a sud delle Alpi». Seguint el recorregut geogràfic cap a l’est, Ro-
berto Fontanot, de la Universitat de Trieste, va fer una exposició sobre els «Refranys meteorolò-
gics als dialectes de les costes vènetes i istrianes». La darrera franja vespertina del dia 27 va estar
dedicada al món eslovè i croat. Apartant-se de la lingüística estricta, l’assagista i traductora Simo-
na Škrabec va posar en relació «Poesia i paremiologia: un exemple des d’Eslovènia». Seguida-
ment, tornà a intervenir el professor Nikola Vuletić, en aquest cas per fer una ponència sobre
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