
564 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 40 (2018), p. 545-583

Homenatge del Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona (UB) al Dr. Euge-
nio Martínez Celdrán amb motiu de la seva jubilació (2 de desembre de 2016). —  El dia 2 de 

desembre de 2016 va tenir lloc a la Facultat de Filologia de la UB l’homenatge al Dr. Eugenio 

Martínez Celdrán amb motiu de la seva jubilació. 

L’organització va córrer a càrrec del Laboratori de Fonètica d’aquesta universitat, del qual 

l’homenatjat ha estat el director des de la seva creació el 1978. El president honorífic va ser el Dr. 

Ramon Cerdà Massó, impulsor del Laboratori i, en el seu moment, director de la tesi doctoral del 

Dr. Martínez Celdrán; la presidència, la va ocupar qui escriu aquestes ratlles, la Dra. Ana Ma. 

Fernández Planas, responsable tècnica del Laboratori des de 1991; i la resta del comitè organitza-

dor —Dra. Lourdes Romera Barrios, Dr. Paolo Roseano, Dra. Wendy Elvira-García, Dra. Josefina 

Carrera-Sabaté, Dra. Dorota T. Szmidt i Sra. Chia-Wen Yeh— estava formada amb alguns dels 

col·laboradors habituals, contractats o becaris predoctorals del Laboratori. 

Els actes previstos es van distribuir en dues grans franges horàries, la del matí i la de la tarda, 

després d’una obertura institucional dels actes en la qual van participar el Dr. Quetglas, vicerector 

de Comunicació i Projecció de la UB; el Dr. Sotelo Vázquez, degà de la Facultat de Filologia; la 

Dra. M. Rosa Lloret, directora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General (en el 

qual l’homenatjat és catedràtic); i la Dra. Ana Ma. Fernández Planas, professora al mateix departa-

ment. Al matí la sessió va prendre forma de Workshop sobre el projecte AMPER a Espanya. El 

Workshop d’enguany es va centrar a presentar els webs de diferents grups de treball que es distri-

bueixen per la geografia de l’Estat més el web general, administrat actualment des de la Universi-

tat de Torí. Les presentacions van anar precedides d’una conferència inaugural dictada pel Dr. 

Martínez Celdrán —que ha dedicat els darrers anys de la seva vida professional en actiu als aspec-

tes suprasegmentals, bàsicament— titulada «Acentos contiguos en español y catalán». Els partici-

pants convidats al Workshop van ser els següents: en primer lloc, la Dra. Ana Ma. Fernández Pla-

nas (UB), responsable internacional del domini lingüística català i participant activa en 

l’organització del domini lingüístic castellà, el responsable del qual és el Dr. Martínez Celdrán, va 

presentar el web d’AMPER-CAT dedicat a tots dos dominis lingüístics, <http://stel.ub.edu/labfon/

amper/cast/index_ampercat.html>. Per al domini català, AMPER-CAT s’ocupa de totes les tas-

ques d’estudi i anàlisi dels informants dels punts d’enquesta triats; per al domini castellà, s’ocupa 

de l’estudi i anàlisi minuciosos de bona part de la geografia espanyola i americana i, a més a més, 

porta la coordinació internacional de la resta de grups implicats en aquest àmbit del gran atles pro-

sòdic virtual, que segueix el seu curs. A continuació, el Dr. Paolo Roseano, també vinculat al 

Laboratori de Fonètica de la UB, va presentar el web d’AMPER-Friül, la coordinació del qual es 

desenvolupa a partir de la seva gestió i de la de la Dra. Fernández Planas, <http://stel.ub.edu/labfon/

amper/friul/index.html>. La sessió va seguir amb la presentació del web d’AMPER-CAN de la mà 

de la Dra. Josefa Dorta Luis, de la Universitat de La Laguna (Tenerife). Aquest grup treballa a les 

Illes Canàries, Cuba, USA-San Antonio de Texas, Veneçuela i participa en la coordinació dels es-

tudis de Colòmbia (amb la Dra. Mercedes Muñetón), <http://ampercan.webs.ull.es/?q=base-da-

tos-amper-en-canarias>. La Dra. Yolanda Congosto de la Universitat de Sevilla, a continuació, va 

presentar el web corresponent a les àrees que coordina: la part occidental d’Andalusia, Extrema-

dura, USA-Los Ángeles, Guatemala (amb la Dra. Katrin Utgard de la Universitat de Bergen), 

Costa Rica, Bolívia i Mèxic (amb el Dr. Martín Butragueño), <http://geoprosodic.com/>. Seguida-

ment, la Dra. Rosa Miren Pagola i el Dr. Alexander Iríbar de la Universitat de Deusto a Bilbao van 

oferir una mostra de l’estat del seu web dedicat a l’espanyol del País Basc, <http://amper.deusto.

es/bonaparte/includes/index.php>, i després, la Dra. Carmen Muñiz Cachón de la Universitat 

d’Oviedo va presentar el seu web per a l’estudi del bable i de l’espanyol a Astúries, <http://www.

unioviedo.es/labofone/>. La penúltima xerrada va anar a càrrec de la Dra. Elisa Fernández Rei, de 

la Universitat de Santiago de Compostela, que va presentar el seu web dedicat al domini lingüístic 
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gallec, <http://ilg.usc.gal/amper/>, i, finalment, va cloure les presentacions del matí el Dr. Anto-

nio Romano, de la Universitat de Torí, coordinador general internacional del projecte, <http://dia-

lecto.u-grenoble3.fr/AMPER/amper.htm>.

Després de les presentacions, que van tenir lloc a l’Aula Capella de la Facultat de Filologia de 

la Universitat de Barcelona, es va obrir un torn de paraules entre els assistents que va ser engresca-

dor, estimulant i fructífer, i en el qual van prendre part la majoria dels assistents juntament amb els 

ponents. 

Després d’un dinar de germanor entre tots els convidats, els membres del laboratori i la famí-

lia del Dr. Martínez Celdrán, va començar la sessió de tarda amb un caràcter molt més personal 

centrat en la figura de l’homenatjat. Després de l’obertura oficial per part de les autoritats acadè-

miques presents, el Dr. Martínez Celdrán va impartir la darrera classe oficial titulada «En torno al 

concepto de aspiración o sonido aspirado», en aquest cas sobre qüestions segmentals, i, a continu-

ació, es va presentar públicament tota una sèrie de publicacions que s’havien fet en honor seu i que 

es poden trobar al web del Laboratori de Fonètica (<http://stel.ub.edu/labfon/amper/homenaje-eu-

genio-martinez-celdran/homenaje.html>): un volum de més de cinc-centes pàgines editat per la 

Dra. Fernández Planas amb contribucions de diversos especialistes, fonetistes, fonòlegs i lingüis-

tes que van voler deixar constància del seu agraïment a la figura del Dr. Martínez Celdrán, titulat 

53 reflexiones sobre aspectos de la fonética y otros temas de lingüística; un volum editat pel Dr. 

Roseano i per la Dra. Elvira-García amb el contingut de les dues conferències impartides pel 

Dr. Martínez Celdrán en la jornada, titulat Lectio magistralis de Eugenio Martínez Celdrán; i un 

volum editat per la Dra. Romera Barrios, Eugenio Martínez Celdrán. Pasión por la fonética, que 

encapçala una col·lecció, Testimonia, que vol retre homenatge a professors de la Facultat de Filolo-

gia que passen a gaudir de la condició de jubilats. A més a més, es va aprofitar l’acte per presentar

en societat el darrer volum de la revista especialitzada editada pel Laboratori, Estudios de Fonéti-
ca Experimental, en el seu volum XXV, que va ser, a més a més, el darrer volum en format imprès, 

perquè a partir del volum XXVI corresponent a 2017 la revista només tindrà versió electrònica 

(<http://stel.ub.edu/labfon/ca/publicacio-estudios-de-fonetica-experimental>). Per acabar l’acte, 

la mezzosoprano de la Fundació Gran Teatre del Liceu de Barcelona, Sra. Guisela Zannerini Neri, 

acompanyada pel mestre Graham Lister al piano, va oferir un recital operístic de gran nivell tant en 

la tria del repertori com en l’execució, actuació seguida d’una copa de cava d’honor que es va ser-

vir al Laboratori de Fonètica.

Cal esmentar que totes dues franges horàries van gaudir de força públic, especialment la ses-

sió de tarda. La Sala de Professors de la Facultat de Filologia estava plena de gom a gom. 

Tot plegat va esdevenir una trobada magnífica que va satisfer tots els assistents i va aconse-

guir combinar aspectes professionals i seriosos amb d’altres més emotius i personals.

Finalment, cal destacar que aquesta Jornada va ser possible gràcies a l’ajut econòmic de diver-

ses institucions de la UB: el Vicerectorat de Recerca, Innovació i Transferència (sota l’impuls del 

Dr. Alberch Vié); el Deganat de Filologia (molt especialment per la implicació del degà, Dr. Sote-

lo Vázquez, i del vicedegà de Recerca i Relacions internacionals, Dr. Velaza Frías); la Secció de 

Lingüística General del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UB (la co-

ordinadora de la qual és la Dra. Taulé Delor); i l’STEL (dirigit per la Dra. Martí).

Ana Ma. Fernández Planas

Universitat de Barcelona

Ingrés a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona de la professora Isabel de Ri-
quer (15 de desembre de 2016). —  El dijous 15 de desembre de 2016, a la sala d’actes del Palau 
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