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zat des del Centre de Lingüística Comparada i Cognitivisme de la Universitat, en col·laboració 
amb l’Institut Ramon Llull i la Institució de les Lletres Catalanes, i els segells editorials romanesos 
Meronia i Meteor. El bon resultat d’aquest primer encontre científic entorn de la llengua catalana 
va propiciar la celebració, l’any passat, del XVIII Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura 
Catalanes, que l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va organitzar conjun-
tament amb la Universitat de Bucarest. 

Xavier montoliu pauli 
Institució de les Lletres Catalanes

Joan R. veny-mesquida
Càtedra Màrius Torres - Universitat de Lleida

Investidura de Joaquim Maria Puyal com a doctor Honoris Causa per la Universitat 
Autònoma de Barcelona (Bellaterra, 7 de maig de 2019). — La Universitat Autònoma de 
Barcelona celebra el 50è aniversari i s’ha fet un regal que no tothom es pot fer. Ha incorporat 
Joaquim Maria Puyal al seu claustre de professors. Ho va anunciar la rectora, Margarita Arboix, 
el matí del 7 de maig, en l’acte en què va ser investit doctor honoris causa. Una cosa porta l’al-
tra. El regal també ho va ser per a tots els que van voler acompanyar Puyal a Bellaterra. Menys 
els que eren a Liverpool amb el Barça, els altres hi eren tots: mestres i alumnes del mestre, cares 
populars, el món acadèmic i professional de la ràdio i la televisió, com Sebastià Serrano, Jordi 
Mir, Joan Veny, Joan Martí, Gemma Rigau, Antoni Bassas, Mònica Terribas, Nina, Christian 
Garcia, Isabel Bosch, Saül Gordillo, Xavier Bosch, Xavier Graset, Albert Mora, Sol Bolós...  
I Puyal no va decebre. 

Amb 70 anys acabats de fer, ara que ja no transmet els gols de Messi i ha passat a ser membre 
emèrit de la Secció Filològica de l’IEC, Puyal ha estat reconegut amb la Medalla d’Honor al mèrit 
esportiu de l’Ajuntament de Barcelona i, ahir, amb el doctorat honoris causa de la UAB. Per agrair 
aquest honor, va regalar als assistents una lliçó magistral en tots els sentits. Encara Puyal. 

El padrí encarregat de la laudatio, el catedràtic de Comunicació Miquel de Moragas, va quali-
ficar Puyal de «comunicador en el sentit més humanista de la paraula, sempre compromès amb el 
servei a l’audiència». Moragas va recordar que va aconseguir entrar a les llars catalanes, que «no 
estaven acostumades que entressin a casa seva amb aquelles noves formes», i va bastir «una nova 
cultura massiva i d’entreteniment en català». Encara Puyal. 

Després dels parlaments inicials, diploma, medalla i salt al camp. La veu va prendre forma 
d’home i va pujar al faristol. Per a l’ocasió, Puyal va voler explicar com entén ell la comunicació: 
«Voler ser entès i voler entendre». Va agrair els cinquanta anys que s’ha dedicat a la comunicació 
—«No em puc queixar»—, però va voler confessar «certa decepció, per la desaparició del pensa-
ment pel poder de les xarxes». Ironitzant amb el llenguatge actual, va proclamar: «Avui la banali-
tat és tendència». Encara Puyal. 

I llavors, en un espectacle de llum i so (fotografies, vídeos, veus radiofòniques, dibuixos, grà-
fics...), ple de sorpreses i de moments emotius, va desglossar els deu punts de la seva teoria de la 
comunicació: la paraula, la veu, el to, el ritme, l’estil, la mirada, l’escena, el tacte, la llengua i 
l’honrada subjectivitat. En un discurs a favor d’una societat més justa, en què la comunicació té un 
paper fonamental, va resumir els deu punts en un: «La voluntat de comunicar». Les últimes pa-
raules van ser un record emotiu per a la seva mare: «Avui, amb aquell somrís m’ho diu tot». Enca-
ra Puyal. 

El cor de cambra de la UAB va interpretar la cançó ‘Messi’, amb lletra i música de Bruno Oro, 
amb un àudio de Puyal al final cantant un gol del davanter del Barça. Després de tocar el cel amb el 
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partidàs de Puyal, la rectora, amb tota la raó del món, va dir que poc s’hi podia afegir. Hi ha casos 
en què caldria saltar-se el protocol en benefici de la paraula, la veu, el to, el ritme, l’estil, la mirada, 
l’escena, el tacte, la llengua i l’honrada subjectivitat. En resum, la voluntat de comunicar. 

Magí camps
Institut d’Estudis Catalans

Jornada d’onomàstica hispànica. Normalització i investigació (9 i 10 de maig de 2019). 
— Els dies 9 i 10 de maig de 2019 va tenir lloc la XX Jornada d’onomàstica de l’Acadèmia Valen-
ciana de la Llengua (AVL), que duia el títol de «Jornada d’onomàstica hispànica. Normalització i 
investigació». Va tenir lloc a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació (Universitat de 
València) i va ser organitzada per l’AVL, amb la col·laboració de la Universitat de València, l’Ins-
titut Cartogràfic Valencià i la Societat d’Onomàstica.

En l’acte inaugural van participar, junt al president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua 
(AVL), Ramon Ferrer, el vicerector d’Internacionalització i Cooperació de la Universitat de Va-
lència, Carles Padilla, el director de l’Institut Cartogràfic Valencià, Xavier Navarro, i el president 
de la Comissió Especialitzada en Noms Geogràfics (CENG), Ángel Mª Marinero.

Després de la inauguració, la jornada de dijous 9 de maig va començar amb dos tallers en ses-
sions paral·leles de dues hores cadascun: a) «Criteris i metodologia de la normativització toponí-
mica», a càrrec de Joan Anton Rabella (IEC); b) «Com treballar conjuntament la cartografia i la 
toponímia: l’elaboració d’un nomenclàtor toponímic», a càrrec de Cristina Torrecillas (Universi-
dad de Sevilla, Instituto de Cartografía de Andalucía), Vicente Feijoo (Real Academia Galega), 
Eulàlia Fons (Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears, Comissió de Toponímia de les 
Illes Balears). 

Seguidament, va tenir lloc la taula rodona titulada «El treball de normativització onomàstica 
en l’àmbit de les acadèmies: estudi, assessorament i informació», en què van participar Jairo Ja-
vier García (Universidad de Alcalá), Joan Anton Rabella (IEC), Xosé Lluis Garcia Arias (Acade-
mia de la Llingua Asturiana), Gonzalo Navaza (Real Academia Galega), Jusèp Loís Sans (Institut 
d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana), Enric Ribes (IEC) i Josep Palomero 
(AVL).

A la tarda, va haver-hi dos tallers més organitzats en sessions paral·leles: a) «Nous materials 
onomàstics per a l’ensenyament», a càrrec de Jesús Bernat (Societat d’Onomàstica) i Pere Navarro 
(Universitat Rovira i Virgili); b) «Per a una onomàstica hispànica (Onomasticon Hispaniae). Tal-
ler de propostes de models d’articles de l’Onomasticum Hispanicum i dels diccionaris regionals 
(Nomenclàtor Toponímic d’Espanya)», a càrrec de Xaverio Ballester (Universitat de València), 
Robert Pocklington (Real Academia Alfonso X el Sabio), Ana Boullón (Real Academia Galega), 
Patxi Salaberri (Universidad de Navarra), Xavier Terrado (Universitat de Lleida) i Xosé Lluis 
Garcia Arias (Academia de la Llingua Asturiana).

El primer dia de la jornada es va acabar amb la conferència a càrrec de Maite Mollà (AVL) i 
Carlos Embuena (Institut Cartogràfic Valencià) titulada «La tasca de l’AVL i de l’ICV en toponí-
mia: l’elaboració del Nomenclàtor Toponímic Valencià».

Divendres 10 de maig va començar amb la conferència de Marta Montilla (Instituto Geográfi-
co Nacional) titulada «La CENG y el tratamiento de la toponimia oficial supraautonómica en el 
Nomenclátor Geográfico Básico de España».

A continuació va tenir lloc la taula rodona «El treball de recerca en les acadèmies de la llen-
gua i la repercussió en els seus àmbits de referència: punts de col·laboració», en què van partici-
par Mar Batlle (IEC), Azucena López (D. G. Política Lingüística del Govern d’Aragó), Gonzalo 
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