
Després de la pausa, el prof. Joandomènec Ros presentà la ponència «Reflexions d’un
professor universitari sobre la publicació científica en català», on subratlla la falta d’interès
editorial per publicar obres originals o traduccions en català, per qüestions de mercat, i la min-
va d’interès del professorat universitari per l’ús i per la qualitat de la llengua en la docència.
Finalment, l’autor d’aquestes ratlles recordà que les diferents disciplines científiques tenen
distinta evolució i que, en aquest sentit, les ‘velles’ Humanitats poden tenir possibilitats alter-
natives de publicació en català que no tenen les matèries de ciències experimentals. Acabà de-
fensant la necessitat que Catalunya disposi d’un organisme de recerca paral.lel al que té el cas-
tellà (CSIC), el francès (CNRS) o l’italià (CNR).

A la sessió de la tarda, la Sra. Rosa Colomer, en la ponència «La normalització de la neo-
logia terminològica en llengua catalana» presentà el procés de normalització terminològica i
els criteris que utilitza el Consell Supervisor del TERMCAT per establir les formes normalit-
zades. Remarca que els termes que són objecte de normalització són aquells que no disposen
d’una denominació fixada en català perquè responen a productes nous. Acabà especificant els
seus criteris lingüístics, terminològics i pragmàtics. Tot seguit, la prof. M. Teresa Cabré pre-
sentà la ponència «Organització de la Terminologia Catalana: propostes a la vista de la situa-
ció actual». Començà justificant per què les llengües minoritàries, minoritzades o en procés de
normalització han de disposar de terminologia pròpia i insisteix en el fet que la disponibilitat
terminològica és encara més important per a les llengües en situació minoritzada, com és el cas
del català: en aquestes circumstàncies la producció de recursos terminològics compleix una
funció simbòlica important. Tot seguit, revisà la incidència que el model terminològic quebe-
quès ha tingut en el model català i insistí en la necessitat de revisar l’organització de la termi-
nologia catalana a la vista dels canvis socials que s’han produït durant els darrers vint anys. Fi-
nalment, el doctor Joan Antoni Mesquida, en la ponència intitulada «Oportunitat i
conveniència de conèixer i tenir en compte la llengua científica del català antic en el català
científic modern», va exposar els projectes de recerca que duu a terme sobre terminologia i
textos científics antics i es preguntà si aquest tipus de recerca pot contribuir a la fixació del ca-
talà científic modern.

A la sessió del dia següent, Bàrbara Roviró, de la DKV, presentà el congrés dels roma-
nistes alemanys a Kiel, en el qual el català tindrà una presència important. Per acabar, hi ha-
gué un ample intercanvi d’opinions, en el curs del qual es van formular una sèrie de desidera-
ta, que, redactats per la doctora Cabré, foren unànimement aprovats com a conclusions del
Congrés:

1. Caldria fomentar la difusió de la ciència que es fa a Catalunya a l’exterior amb ajuts a
la traducció de les obres més competitives i amb revistes editades a Catalunya, en català i en
anglès, que siguin al màxim de competitives per la qualitat dels continguts.

2. Caldria promoure en totes les Universitats l’oferta de cursos de formació en català cien-
tífic, a fi d’assegurar que els futurs professionals de l’àmbit catalanoparlant podran exercir les
tasques pròpies en un català de qualitat.

3. Caldria impulsar la corresponsabilització dels científics catalans en la producció de
terminologia de qualitat, recuperant la tradició que ens els anys setanta existia a Catalunya de
participació espontània de científics i tècnics en la normalització dels termes, vehiculant, això
sí, les propostes a través dels organismes competents, en aquest cas el TERMCAT. [J. P.]

II Col .loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra».— Organitzat pel De-
partament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, entre els dies 7 i 9 d’abril
de 2003 va tenir lloc a Tarragona el II Col.loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fa-
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bra». Cinc anys després de la celebració del primer, amb la mateixa entitat organitzadora al
capdavant i a la mateixa ciutat d’acolliment, les reflexions al voltant de l’obra de la figura més
emblemàtica de la codificació de la llengua catalana s’han reprès des d’aquest nou fòrum de
debat acadèmic.

El format preparat pel comitè organitzador va preveure la presentació de set ponències,
vint-i-dues comunicacions i una taula rodona sobre les perspectives de futur dels estudis fa-
brians. Les ponències convidades van anar a càrrec de Germà Colón («Pompeu Fabra, lexicò-
graf»), Károly Morvay («L’herència de Fabra i el català en la nova Europa»), Jordi Ginebra
(«El Fabra que vindrà. Encara més sobre els fonaments ideològics de la reforma fabriana»),
Dan Nossell («El diccionari Fabra vist des de la lexicografia sueca contemporània»), Miquel
Àngel Pradilla («El policentrisme normatiu: una conjuntura estandarditzadora per a la llengua
catalana?»), Josep Murgades («Textos desconeguts de Fabra») i Joan Solà («L’edició de les
obres completes de Pompeu Fabra»).

Les diferents sessions es van desenvolupar amb plena normalitat i els espais de debat van
assolir una participació més que acceptable. En definitiva, crec que ens cal felicitar de la con-
tinuïtat del col.loqui i de la qualitat de les aportacions dels participants. Sens dubte, la propera
publicació de les actes propiciarà la difusió d’uns continguts que, durant els tres dies de la tro-
bada, van ser seguits per un centenar d’estudiants, professors i investigadors. [M. A. P. C.]

Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana (Bellver de Cerdanya, 3, 4 i 5 de juliol
de 2003).— La Comissió de Toponímia de Catalunya, que està integrada per representants de
diversos departaments de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut d’Estudis Catalans, del
Consorci per a la Normalització Lingüística, de l’Institut Cartogràfic de Catalunya, del Con-
selh Generau d’Aran, de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i de la Federació de
Municipis de Catalunya, es va constituir el 23 de gener de 2001 amb la finalitat de vetllar per
la preservació i per la fixació oficial dels topònims catalans. Aquesta comissió va néixer a par-
tir de la Comissió per a l’elaboració del nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalu-
nya,que es va presentar el 29 d’octubre de 2003 i que correspon a un encàrrec del Parlament
de Catalunya del 7 de maig de 1998.

A banda de la finalització i publicació d’aquest nomenclàtor oficial, la Comissió de To-
ponímia de Catalunya va organitzar, conjuntament amb l’Ajuntament de Bellver de Cerdanya,
les Primeres Jornades sobre Toponímia Catalana amb la finalitat d’informar, formar i sensibi-
litzar els professionals de la llengua sobre la importància de la toponímia i la seva correcta uti-
lització als mitjans de comunicació, publicacions, retolació, usos públics, etc. D’acord amb el
seu objectiu, aquestes jornades s’adreçaven als tècnics dels serveis lingüístics de l’Adminis-
tració i de les empreses, professionals del món editorial i dels mitjans de comunicació, cor-
rectors i traductors, universitaris i estudiosos de la toponímia, i es van estructurar en blocs
temàtics en què diverses persones explicaven les seves experiències en aquell àmbit concret a
fi de generar un debat posterior.

Les jornades, que van tenir un gran èxit de participació, van començar amb la inauguració
per part del director general de Política Lingüística, Sr. Jordi Roigé, de l’alcalde de Bellver de
Cerdanya, Sr. Joan Pous, i del president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans, Sr. Joan Martí i Castell, i van continuar amb la conferència inaugural sobre la Caracte-
rització del nom propi a càrrec de Josep Moran i la presentació de la Comissió de Toponímia
de Catalunya per part de Mònica Pereña, Alfred Castells, Anna Adroer i Joan Anton Rabella.

Després d’aquesta part introductòria, les jornades van desenvolupar els blocs temàtics se-
güents:
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