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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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Navaza (Real Academia Galega), Xosé Lluis Garcia Arias (Academia de la Llingua Asturiana), 
Jusèp Loís Sans (Institut d’Estudis Aranesi-Acadèmia aranesa dera lengua occitana) i Ramon 
Ferrer (AVL).

Tot seguit, després del descans, va tenir lloc la taula rodona «Per a una onomàstica hispànica 
(Onomasticon Hispaniae)» com a col·laboració de les diferents acadèmies i universitats, en què 
van participar Jairo Javier García (Universidad de Alcalá), Emilio Nieto (Universidad Autónoma 
de Madrid), Hermógenes Perdiguero (Universidad de Burgos), Mar Batlle (IEC), Enric Ribes 
(IEC) i Brauli Montoya (AVL).

I per a concloure la Jornada, després de dinar, tingué lloc la taula rodona «Anàlisi de les prin-
cipals dificultats en la normalització toponímica per part de les acadèmies», en la qual van partici-
par Ana Boullón (Real Academia Galega), Claudia Elena Menéndez (Academia de la Llingua 
Asturiana), Joan Anton Rabella (IEC), Immaculada Cerdà (AVL) i Enric Ribes (IEC).

Mar Batlle
Institut d’Estudis Catalans

II Festa «Fes-te de la Llengua» (18 de maig del 2019). — Sabeu què és un tiraques? I un 
pretecnològic? O que una cosa no fufa? Doncs paraules i expressions com aquestes, que no són al 
Diccionari de la llengua catalana de l’IEC, són les que han proposat els alumnes d’ESO a la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, l’acadèmia de la llengua catalana, a la seu del carrer 
del Carme de Barcelona.

El 18 de maig, la II Festa «Fes-te de la Llengua», organitzada per la Secció Filològica, ha 
convocat en aquesta ocasió els alumnes d’ESO de Catalunya, el País Valencià i les Balears a pre-
sentar i defensar els seus mots i expressions a la seu de l’acadèmia. La festa ha demostrat que la 
llengua catalana és viva, funciona i evoluciona, i tot i el to festiu, els acadèmics han escoltat les 
propostes amb atenció. 

L’Institut la Vall del Tenes, de Santa Eulàlia de Ronçana, ha estat el guanyador de la convo-
catòria, i els seus alumnes han defensat les propostes següents: tiraques (el que tira la canya), pre-
tecnològic (més gran de 60 anys), boca-xancle (bocamoll), totxíssim (boníssim), tu flotes? (tu 
al·lucines?), estàs boig o pessigues vidres?, comptadies (calendari), això no fufa (no funciona), 
destrossabudells (menjar que es posa malament) i pin o xapa (m’és igual). 

La guanyadora del públic assistent menor de 18 anys ha estat tiraques. Però el dia abans, al ple 
de la Secció Filològica, els seus membres també havien de votar la seva preferida, que en aquest 
cas va ser: estàs boig o pessigues vidres?, una expressió que ja té referents en obres del segle xix, 
com ha remarcat l’humanista Enric Gomà. 

Els guanyadors s’han endut el còmic Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua, de Gemma 
Pauné i Oriol Garcia Quera, i l’Ortografia de la llengua catalana de l’IEC. A més, l’Institut la 
Vall del Tenes ha rebut la Gramàtica de la llengua catalana i les obres completes de Pompeu Fa-
bra. 

A la festa, presentada per Laia Servera (Info K, de TV3) i Màrius Serra (membre de l’IEC), hi 
han actuat el mag Sergi Armentano i la youtuber Leopolda Olda, acompanyada al piano per Albert 
Mora. Leopolda Olda es va fer viral pel videoclip de la cançó Torneu-nos els accents diacrítics, 
que va gravar a la porta de l’IEC i que en aquesta ocasió la Secció Filològica l’ha convidada a can-
tar-la al claustre de la institució, tota una mostra de fair play. 

La consellera de Cultura i membre de l’IEC, Mariàngela Vilallonga, i la presidenta de la Sec-
ció Filològica, Teresa Cabré, també han adreçat unes paraules als assistents, remarcant la intenció 
de la Secció Filològica d’escoltar la veu del carrer. 
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