
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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com a filla de l’homenatjat, i Joan Melià, director general de Política Lingüística del Govern
de les Illes Balears. A l’acte van ser presents també representants de les més altes institucions
acadèmiques que tenen cura de la llengua catalana: Joan Martí, com a president de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i Marisol Gonzàlez, com a secretària de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua. Una representativitat equivalent s’estenia també a tres dels qua-
tre ponents: Germà Colón i Aina Moll són membres de la Secció Filològica de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, i Jordi Colomina ho és de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. La majoria de
les ponències van girar entorn de les evocacions a Moll i a la seua gran obra, el Diccionari Ca-
talà-Valencià-Balear; així mateix, hi van ser constants les al.lusions al mestre de l’homenat-
jat, Antoni M. Alcover, personalitat indestriable de la de Moll.

L’acte es va veure arredonit amb la distribució entre els assistents d’un opuscle, curosa-
ment editat per la Universitat d’Alacant, que recull totes les intervencions orals de la jornada
més altres tres textos redactats per filòlegs del centre universitari alacantí que, des de la ma-
teixa temàtica de les ponències, complementen aquesta publicació. Els seus autors són Josep
Martines, secretari de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana; Mikel de Epalza, ca-
tedràtic d’Estudis Àrabs i Islàmics, i Lluís Alpera, professor del Departament de Filologia Ca-
talana. (El lector pot obtenir aquest opuscle demanant-lo al Secretariat de Promoció del Va-
lencià de la Universitat d’Alacant, organitzador de l’esdeveniment). Però l’ambientació
perfecta de la jornada va ser proporcionada per una esplèndida exposició gràfica sobre Moll i
la seua obra, cedida per la Direcció General de Política Lingüística del Govern de les Illes Ba-
lears, que es va muntar al vestíbul de l’aulari on es va celebrar l’acte. [B. M.]

A 60 anys de la mort de Màrius Torres. — El dia 29 de desembre de 1942 moria, al sa-
natori antituberculós de Puigdolena, el poeta lleidatà Màrius Torres. Els amics del poeta ens
vàrem retrobar el dia 4 de gener de 2003, amb motiu del seixantè aniversari de la seva mort,
per tal de retre-li homenatge.

El recorregut va començar al Mas Blanc, a 10 Kms. de Centelles. Aquesta masia era pro-
pietat de la Sra. Maria Planas, així com el sanatori antituberculós de Puigdolena, on va estar
ingressat M. Torres els últims set anys de la seva vida, per mor de la tuberculosi que patia. El
poeta, quan una millora passatgera de la malaltia li ho permetia, passava alguna temporada al
Mas Blanc, on se sentia més lliure i més «com a casa», sempre envoltat d’amics que l’estima-
ven i li feien companyia en aquells moments tan difícils per a ell.

A les 9’45h ens hi vam congregar més d’un centenar de persones, totes vinculades al
poeta d’una manera o altra, i totes amants de la seva poesia i de la seva persona. Vam visi-
tar la planta baixa de l’edifici i Jordi Mir va dir unes quantes paraules i va llegir algun dels
seus poemes.

Tot seguit ens vàrem traslladar a l’antic sanatori de Puigdolena, on vam visitar la sala i
la seva cambra, que actualment és una habitació més de l’internat per a nens i nenes amb pa-
res que pateixen dificultats de tota mena. Al jardí del sanatori, en un dia rúfol i fred, Isabel
Pijoan va pronunciar unes paraules més sobre el poeta i va llegir novament alguna de les se-
ves poesies.

A les 12h ens vàrem concentrar al petit cementiri de Sant Quirze Safaja on, davant la
seva sepultura, tingué lloc una ofrena floral, acompanyada per la lectura d’unes quantes po-
esies més.

A les 12’30h ens vam concentrar a l’església del poble, que molt amablement ens va ce-
dir el seu rector, per tal de fer-hi l’acte de record pròpiament dit a Màrius Torres. Va ser bonic
i emocionant el fet que hi van intervenir força persones, amb petits parlaments més o menys
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