
volums, que contenen una descripció completa de la varietat estàndard catalana —amb la in-
formació dialectal necessària segons els casos—, Solà va dir que la GCCanava destinada als
especialistes de la llengua catalana, en particular, i als professionals que treballen amb la llen-
gua, en general.

La GCC va ser presentada el mateix dia de bell nou, però unes hores més tard i davant
d’un públic diferent, al centre que té el FNAC a la ciutat d’Alacant. En aquesta avinentesa, el
coordinador de l’obra, Joan Solà, va ser acompanyat per Enric Balaguer, director del Departa-
ment de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i per Josep Martines, professor del ma-
teix departament. [B. M.]

Presentació de l’Atles Lingüístic del Domini Catalàal País Valencià.— El dia 14 d’a-
bril de 2003, en el marc del lliurament dels VI Premis de la Crítica de l’Institut Interuniversita-
ri de Filologia Valenciana (IIFV), que van tenir lloc a la Universitat d’Alacant, es va presen-
tar, amb una mica de retard per a l’any de publicació de l’obra, el primer volum de l’Atles
Lingüístic del Domini Català(Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2001 [ALDC]). L’acte va
ser presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Salvador Ordóñez, i els càrrecs de l’IIFV: el
Director, Rafael Alemany; el Subdirector, Manuel Pérez-Saldanya, i el Secretari, Josep Mar-
tines. Així mateix, van assistir a l’acte sengles representants de la Universitat de València (una
de les altres dues valencianes que són la matriu de l’IIFV) i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Abans del lliurament pròpiament dit dels premis, es va desenvolupar la presentació de
l’ ALDC, que es va iniciar amb una breu introducció de Jordi Colomina, catedràtic de Filolo-
gia Catalana de la Universitat d’Alacant i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i
va continuar amb la intervenció dels codirectors de l’Atles, Joan Veny i Lídia Pons, catedrà-
tics de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Entre tots dos van anar exposant a
intervals, primer els diferents aspectes que van caracteritzar la gestació de l’obra i el treball de
camp, amb el relat d’un anecdotari que va fer somriure el públic més d’un cop, i, després, van
passar a comentar alguns dels ítems del vocabulari que conté el volum aparegut, especialment
els mots relatius a malalties com el xarampió(o la pallola, com es diu majoritàriament en va-
lencià) i la verola(o pigota, també més corrent en valencià). Tot plegat, va ser una exposició
prou amena i molt ben il.lustrada amb la reproducció d’algunes pàgines de l’ALDC que es van
repartir entre el públic assistent.

L’acte es va cloure amb l’aparició en escena dels premiats: Santi Cortés, pel llibre Manuel
Sanchis Guarner 1911-1981: una vida per al diàleg; Ferran Torrent, per la novel.la Societat Li-
mitada;Moma Teatre, per la seua trajectòria de 20 anys fent teatre de qualitat en català al País
Valencià; Antoni Ariño i Vicent Salavert, per la seua obra Calendari de Festes de la Comuni-
tat Valenciana: Estiu; Xelo Miralles i Fèlix Tena, pel seu programa Medi Ambient de la Tele-
visió Valenciana, i Enric Lluch, per la narració per a infants Si la Gran Deessa ho vol. [B. M.]

* * *

Tesi doctoral d’Antonio Torres Torres. —El 4 d’abril de 2003, a la Universitat de Bar-
celona, Antonio Torres Torres va llegir la seva tesi sobre Procesos de americanización del lé-
xico hispánico. La tesi, dirigida per la Dra. Emma Martinell Gifre, té com a objectiu l’estudi
dels processos de canvi que els mots espanyols van experimentar en terres americanes, sobre-
tot els processos per adaptar-se a la designació de les noves realitats que es trobaven en el con-
tinent americà; molts dels mots estudiats pertanyen als camps semàntics de la vegetació, la
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fauna, la mineria i altres designacions de realitats materials d’Amèrica. Per a aquest estudi
s’han buidat diversos textos —cròniques i diccionaris— dels segles XVI al XVIII . Els resultats es
presenten en forma de repertori amb articles que recullen en primer lloc la definició del mot i
la seva documentació, i, seguidament, els comentaris pertinents sobre la seva història fins a
l’actualitat. El tribunal, format pels doctors Juan Gutiérrez Cuadrado, de la Universitat de Bar-
celona, president; Emília Anglada Arboix, de la Universitat de Barcelona, secretària; i els vo-
cals Ana Isabel Navarro Carrasco, de la Universitat d’Alacant, Milagros Aleza Izquierdo, de
la Universitat de València, i José Enrique Gargallo Gil, de la Universitat de Barcelona, va ator-
gar a la tesi la qualificació d’«excel.lent cum laudeper unanimitat». [M. R. B. i R.]

Tesi doctoral de Marta Prat.— Préstamos del catalán en el léxico español, dirigida per
la Dra. Glòria Claveria, Universitat Autònoma de Barcelona, llegida el 24 de març de 2003.
Qualificació obtinguda: excel.lent cum laude.

Aquesta tesi és un dels resultats del projecte d’informatització del Diccionario crítico eti-
mológico castellano e hispánico de J. Corominas i J. A. Pascual, que s’està desenvolupant al
Seminari de Filologia i d’Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Conté una in-
troducció dedicada a exposar els conceptes bàsics (préstec, catalanisme, etc.) i la història de
les relacions entre espanyol i català. A més d’un capítol dedicat a exposar l’elaboració del cor-
pus, la part central està destinada a l’anàlisi de les paraules que el Diccionari de J. Corominas
considera catalanismes i a l’estudi de la validesa dels criteris en els quals es fonamenta una
hipòtesi etimològica d’aquest tipus. Els criteris estudiats són el fonètic, el morfològic, el cro-
nològic i documental, el d’ús de la paraula i el geogràfic. Compta també amb un apartat en el
qual es comparen les hipòtesis etimològiques del Diccionari de Corominas i amb les del Dic-
cionario de la lengua españolade la Real Academia. La tesi proporciona un índex de parau-
les estudiades i un CD-ROM en el qual s’inclou la Base de documentación de los préstamos
del catalán, que permet l’accés a la base de dades sobre la qual s’ha desenvolupat la investi-
gació, de manera que qualsevol usuari pot consultar-la. [G. C.]

* * *

La recerca lingüística a la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana. — Durant el
curs acadèmic 2002-2003 han estat presentats a la UJI els dos treballs d’investigació següents:
el primer (octubre de 2002), original de Carme Rufino, versa sobre «Sergi Belbel i els límits
dels llenguatges teatrals»; i el segon (febrer de 2003), a càrrec de Laia Climent, té com a ob-
jectiu d’anàlisi «La poesia de Maria-Mercè Marçal: aspectes contextuals». [V. P]

* * *

Celebració de l’Any Moll a la Universitat d’Alacant. — El dia 7 de maig de 2003 el
Consell de Govern de la Universitat d’Alacant va prendre part en el seguit d’actes que, en
commemoració del centenari del naixement de Francesc de Borja Moll, es van desenvolupar
arreu dels Països Catalans durant l’any susdit. L’acte del campus alacantí va consistir en una
jornada acadèmica en la qual, sota la presidència del rector de la Universitat d’Alacant, Sal-
vador Ordóñez, van participar amb sengles ponències els filòlegs Germà Colón, de la Univer-
sitat de Basilea; Jordi Colomina, de la mateixa universitat que acollia la jornada; Aina Moll,
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