
Millán, profesor do Graduate Center de Nova York, que foi Presidente da AIEG. Así mesmo
procedeuse á elección da nova xunta directiva da AIEG, que será presidida ao longo do vindei-
ro trienio anos polo catedrático da Universitat de Barcelona, Dr. Basilio Losada. A vindeira edi-
ción do congreso terá lugar no ano 2006 na Universidade Federal de Salvador de Bahia, orga-
nizado pola Dra. Rosário Suárez Albán e Anna Maria Nolasco . [H. G./ M. X. L.]

X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval.— Dels
dies 16 al 20 de setembre de 2003 se celebrà a la Universitat d’Alacant el X Congrés Interna-
cional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, entitat que enguany commemora el
vintè aniversari de la seva fundació.

Aquest congrés va ser organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i
va congregar a la Universitat d’Alacant prestigiosos medievalistes d’arreu del món per tractar
sobre diversos aspectes de la literatura hispànica medieval, incloent-hi, sota aquesta designa-
ció, tant les lletres llatines com el ric mosaic de literatures vulgars que configuraren el mapa
lingüístic i cultural de la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana.

La sessió inaugural del congrés va obrir-se amb la conferència plenària d’Alan D. Deyer-
mond titulada Relaciones literarias en el siglo XV a la qual va seguir la presentació, en el marc
del projecte «Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes», de les biblioteques d’obra del Tirant lo
Blanc, de La Celestinai del Códice de Martín Códax, tres biblioteques multimèdia que reu-
neixen edicions facsimilars, transcripcions, treballs de recerca sobre els textos i diversos ma-
terials complementaris (fonoteca, videoteca, enllaços...). La presentació d’aquestes tres bi-
blioteques virtuals va ser un excel.lent preàmbul per a la taula rodona que va seguir, en la qual
Mercedes Brea, Luis Canet, Marta Haro i José Manuel Lucía Megías van debatre àmpliament
sobre els nous reptes que plantegen al filòleg les aplicacions informàtiques als estudis de lite-
ratura medieval.

Al llarg dels cinc dies que va durar el congrés es van llegir més de 140 comunicacions,
distribuïdes en cinc sessions simultànies, seguides d’un debat final. Les sessions, que agrupa-
ven les comunicacions per afinitat temàtica, van versar sobre aspectes molt diversos de la lite-
ratura medieval: de la historiografia a la literatura cavalleresca tardomedieval, de la literatura
misògina als estudis de gènere, de la irradiació peninsular de la lírica trobadoresca a la poesia
de cançoner o a minucioses qüestions de crítica textual, de les traduccions medievals a l’estu-
di lingüístic dels textos literaris, passant per la literatura didàctica i sapiencial, les biblioteques
medievals, la literatura de viatges, etc.

A més de l’esmentada conferència inaugural d’Alan D. Deyermond i de la de cloenda, El
Retrato literario en la Edad Media, que va córrer a càrrec de Miguel Ángel Pérez Priego, el
congrés comptà amb altres sis conferències plenàries. Albert G. Hauf, bon coneixedor de la li-
teratura religiosa medieval, va atansar-se a l’obra d’Eiximenis, autor al qual també es van de-
dicar diverses comunicacions, amb una conferència titulada L’ombra d’Ubertí en el preeras-
misme hispànic: el cas de fra Francesc Eiximenis. Vicenç Beltrán, especialista en l’estudi dels
cançoners romànics, va pronunciar una conferència sobre El cançoner d’Ausiàs March: l’ar-
quetip perdut, que va aportar noves troballes filològiques a l’estudi de la formació del corpus
marquià i de la seva tradició textual. Anna Ferrari va parlar de La lirica galego-portoghese (e
ispanica) nel quadro delle Origini romanze, sotmetent a rigorosa revisió crítica els estudis de-
dicats als cançoners gallegoportuguesos i il.lustrant amb un ampli ventall de textos els trets es-
pecífics d’aquesta lírica en el panorama romànic. Mentre les conferències citades se centraren
en temes i autors de gran relleu en el marc dels estudis filològics romànics, altres conferències
es van definir per un caràcter marcadament interdisciplinari. Així, la conferència de Nicasio
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Salvador Miguel, Isabel, infanta de Castilla en la corte de Enrique IV: educación y literatura,
va oferir una acurada reconstrucció històrica i cultural de l’ambient cortesà en què es va edu-
car la futura reina de Castella; Francesc Massip, especialista en teatre medieval i un dels mi-
llors coneixedors del Misteri d’Elx, va documentar la visita a Elx dels congressistes parlant
d’Els models del «Misteri» i la «Festa d’Elx» com a model; i Juan Manuel Cacho Blecua va
relacionar iconografía i literatura en una conferència titulada Texto e imagen en el «Libro del
cavallero Zifar», en la qual va extreure de l’estudi de les miniatures delLibro del cavallero Zi-
far valuoses informacions, relatives tant a la funció de la representació iconogràfica en els tex-
tos narratius com a la manera de treballar dels miniaturistes medievals.

Ultra les ponències, les taules rodones i les comunicacions, els organitzadors del congrés
van programar diverses activitats complementàries: un recital de textos medievals, un concert
de música medieval a càrrec del grup Hespèrion XXI , una visita guiada a la ciutat d’Elx, amb
assistència a un assaig general de la Capella del Misteri, i una exposició de manuscrits i incu-
nables del fons de la Biblioteca Valenciana. [M. S.]

Congrés Internacional Atlanti linguistici: dall’indagine onomasiologica alla ricerca
motivazionale. (Torí-Basaluzzo-Rocca Grimalda-Novi Ligure 13-18 ottobre 2003). — Il
convegno organizzato dall’Istituto dell’Atlante Linguistico Italianodi Torino, in concomitan-
za con la XIV Riunione dei Comitati italiani dell’Atlas Linguistique Roman, è stata l’occasione
per presentare ai romanisti di alcuni paesi europei (Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Sviz-
zera, Belgio, Olanda, Austria), i risultati della produzione delle imprese atlantistiche attual-
mente in attività e per riflettere e dibattere su importanti questioni poste dalla geografia lin-
guistica odierna, a partire dal confronto fra atlanti di dati, a scala piccola e media, e atlanti
interpretativi, di nuova generazione, a scala maggiore.

Le giornate si sono aperte salutando ufficialmente l’attività fervente dell’Atlante Lingui-
stico Italiano(ALI), ente ospitante, che, ricordiamo, ha mosso i primi passi nel 1924 e solo dal
1995 ha cominciato a pubblicare i suoi dati presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
(IPZS) di Roma. Il V volume, dedicato a «La casa e l’arredamento: la cucina» è attualmente in
corso di stampa. Come sottolineato da O. Lurati, del Romanisches Seminar dell’Università di
Basilea, in occasione della relazione inaugurale, imprese come l’ALI rivestono oggi un’im-
portanza capitale, non in una prospettiva che parrebbe sembrare di semplice archeologia lin-
guistica, ma piuttosto in funzione della preservazione del patrimonio storico-culturale e lin-
guistico di uno spazio: gli atlanti permettono di limitare la perdita di quella che è stata la
struttura tradizionale del sapere fondamentale.

I tre principali momenti nei quali le riunioni si sono articolate sono stati: 1) la presenta-
zione di alcuni atlanti linguistici di area romanza a scala più piccola e di un certo numero di
banche dati di tipo dialettale in corso di elaborazione in Italia e in Austria; 2) l’illustrazione dei
lavori destinati ai prossimi volumi 2b, 2c, dedicati rispettivamente a piccoli animali (anfibi,
rettili ed insetti) e ad animali selvatici, e 3, sulle piante, dell’Atlas Linguistique Roman, an-
ch’esso pubblicato dall’IPZS; 3) la presentazione di volumi di dialettologia (dizionari di area
piemontese, raccolte di proverbi e miscellanee di contributi di romanistica).

Gli atlanti regionali, sub-regionali e interregionali invitati ad integrare i lavori delle gior-
nate tenutesi a Basaluzzo, Rocca Grimalda e Novi Ligure sono stati l’Atlas des patois valdô-
tains(Aosta), l’Atlante Linguistico dei laghi italiani(Perugia), l’Atlante Linguistico ed Etno-
grafico del Piemonte Occidentale(Torino), l’Atlante Linguistico della Sicilia(Palermo),
l’ Atlante Lessicale Toscanoinsieme alla Banca Dati “L’italiano nelle città” (Firenze-Siena),
l’ Atlante linguistico del Piemonte montano(Torino), l’Atlante linguistico del Ladino Dolomi-
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