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mel — etimologia, ideologia i poètica»; Josep Lluís Santonja: «Nàixer sense ascendència: expòsits 
en una ciutat bressol de la revolució industrial (Alcoi, segles xviii-xx)»; José A. Saura: «La topo-
nimia coma element parllant d’una lluenga: el caso de Benàs (Alta Ribagorsa)»; Maria Semeraro: 
«Masserie brindisine tra passato e presente: riflessioni onomastiche»; Vicent Terol: «Onomàstica 
dels conversos de sarraïns o “baptitzats” en els segles xiii i xiv»; Domnita Tomescu: «La romanité 
de la toponymie roumaine»; Federico Vicario: «Esposti a Udine nel primo Ottocento tra Rivo-
luzione e Restaurazione», i Alfons Vila: «Els noms expòsits de l’Alcúdia». 

Malgrat la diversitat habitual de les intervencions en els congressos i col·loquis d’onomàstica, 
en aquest cas resulta remarcable el nivell i l’interès de moltes de les participacions, com ho han 
estat les conferències plenàries de Jean Germain i de Wolfgang Schweickard. L’exposició de les 
conferències i comunicacions es va complementar amb altres activitats de caràcter més lúdic, com 
les visites per la València gòtica i renaixentista i a l’Horta de València o el recital de poesia La pell 
possible del grup Colectivo Mortero.

Joan Anton Rabella
Institut d’Estudis Catalans

Inauguració del Centre Internacional d’Investigació d’Estudis Ibèrics / Internationales 
Institut für Iberische Studien a l’Otto-Friedrich-Universität de Bamberg (Alemanya; 21 de 
setembre de 2016). —  El 21 de setembre de 2016, a les 19:00 h, es féu la inauguració del Centre 
Internacional d’Investigació d’Estudis Ibèrics (CIIEI)/ Internationales Institut für Iberische Studien 
(IIIS) a l’Otto-Friedrich-Universität Bamberg (Alemanya). L’acte va ser presidit per M. Teresa 
Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i tingué lloc en el marc  
de la inauguració del 25è Col·loqui Germanocatalà, que es dugué a terme entre els dies 21 i 24 de 
setembre de 2016 en aquesta mateixa universitat. El CIIEI/IIIS és el resultat d’un conveni de col·la-
boració entre l’Otto-Friedrich-Universität de Bamberg, la Universitat d’Alacant (UA), la Seu Uni-
versitària de la Nucia i l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa IVITRA de la UA i promourà 
la cooperació entre totes aquestes institucions acadèmiques. Pel que fa a la recerca, el centre es 
proposa d’estudiar les diferents llengües i cultures de la península Ibèrica, amb una atenció especial 
al català, des d’una perspectiva global i multidisciplinària que integrarà les principals aportacions 
de la lingüística aplicada, la lingüística romànica i els estudis literaris i traductològics. A més, el 
CIIEI/IIIS també té el propòsit de desenvolupar estudis de grau, de postgrau i de doctorat conjunts. 

Al setembre de 2015 va tenir lloc, a la Seu Universitària de la Nucia de la UA, l’acte de cons-
titució del CIIEI/IIIS a la mateixa Universitat d’Alacant. Calia, doncs, realitzar l’acte fundacional 
corresponent a la Universität Bamberg. 

En la inauguració del centre a la Universitat de Bamberg intervingueren diferents autoritats 
acadèmiques. Els professors Hans-Ingo Radatz i Vicent Martines, codirectors del CIIEI/IIIS, en-
cetaren la sessió i exposaren els precedents de cooperació científica i acadèmica que havien donat 
lloc al nou centre. Tot seguit, prengueren la paraula els Prof. Markus Behmer, Degà de la Facultat 
d’Humanitats i Estudis Culturals de la Universitat de Bamberg, Sebastian Kempgen, Vicepresi-
dent de Docència de la Universitat de Bamberg, i Juan Mesa, Degà de la Facultat de Filosofia i 
Lletres de la Universitat d’Alacant. Finalment, la Presidenta de la Secció Filològica de l’Institut 
d’Estudis Catalans, la professora M. Teresa Cabré, va pronunciar el discurs de cloenda.

Josep Vicent Garcia i Sebastià 
Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA
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