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La situació sanitària va obligar a desenvolupar el CLUB 28 en una situació de semipresencia-
litat, però això no obsta perquè a totes les comunicacions hi hagués interaccions amb el públic que 
seguia la jornada a distància. Enhorabona, doncs, als organitzadors del coŀloqui.

Eloi Bellés
Universitat de Barcelona

Presentació del desè volum de les Obres completes de Pompeu Fabra i del cercador digi-
tal avançat, en record de Joan Solà (15 d’abril de 2021). — El dijous 15 d’abril de 2021 va tenir 
lloc a la sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans  —i virtualment, a causa de la pandè-
mia, per a la majoria dels espectadors— la presentació del desè i últim volum de les Obres comple-
tes de Pompeu Fabra i del cercador digital avançat. L’acte, organitzat per la Secció Filològica de 
l’IEC, la Universitat Pompeu Fabra, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i el 
Govern de les Illes Balears, va aplegar membres de l’equip del projecte de les Obres completes, 
estudiosos i autoritats.

El primer parlament va anar a càrrec de Jordi Mir, membre de la Secció Filològica i codirector 
de les Obres completes, recordant les tasques d’elaboració i la feina al costat de Joan Solà, de qui 
va destacar l’exigència i l’obstinació per tirar endavant un projecte tan necessari com ambiciós. 
Seguidament, va tenir la paraula Josep Lluch, editor d’Edicions Proa, el qual parlà del procés edi-
torial del projecte i celebrà que després de tants anys de dedicació constant hagi pogut arribar a 
bon port.

Una de les intervencions més esperades va ser la d’Anna Pineda, lingüista i coordinadora del 
desè volum de les Obres completes, que va explicar el procés de treball i l’estructura del volum:  
el llibre inclou, d’una banda, els índexs (de mots, de conceptes i de noms propis) i, de l’altra, com-
plecions, addicions i esmenes als volums anteriors. No hi va faltar un apunt més personal: Pineda 
va recordar que la seva vinculació amb el projecte va començar en l’època d’estudiant a la UB, 
quan era alumna de Joan Solà, i que publicar, ara, aquest volum implicava un tancament de cicle.

Acte seguit, Lluís de Yzaguirre, professor de la Universitat Pompeu Fabra i coordinador de 
les Obres completes digitalitzades, va explicar les novetats que podem trobar a la pàgina web: in-
formació d’ajuda per als usuaris, una nova modalitat de cerca que permet fer tries persistents, mi-
llores en la resposta i instruccions del funcionament del cercador. També s’hi ha incorporat la 
versió en anglès per a navegadors que no estiguin configurats en català.

En homenatge a Joan Solà, Neus Nogué, professora de la Universitat de Barcelona, va pro-
nunciar la conferència «Quan Solà “discrepava” de Fabra», en la qual va exposar la visió crítica 
que Solà tenia sobre la normativa de Fabra, i més concretament sobre algunes qüestions com els 
accents diacrítics, les preposicions per i per a i les subordinades de relatiu. Nogué va destacar la 
concepció pedagògica i clara de la llengua que tenia Solà i va posar èmfasi en el fet que aquest 
lingüista no discrepava de la normativa fabriana en el sentit recte del terme.

Per cloure l’acte, Joandomènec Ros, president de l’IEC, va donar la paraula a M. Teresa Ca-
bré, presidenta de la Secció Filològica, que va destacar la manera de treballar de Solà, que sempre 
volia trobar el perquè dels aspectes de la normativa que no funcionaven, i va lamentar que hagués 
entrat tardanament a la Secció Filològica. Finalment, Ester Franquesa, directora general de Políti-
ca Lingüística, va ressaltar la importància de les Obres completes i l’obra de Fabra en general. 

Laia benaVent llinares
Universitat de Barcelona
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