
assistents, entre els quals abundaven els joves, cosa que —com remarcà més d’un dels pre-
sents— era el millor signe d’esperança. [A. M. B. i M.]

Exposició sobre «El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llengua cata-
lana» (Biblioteca de Catalunya). — El dia 10 d’octubre de 2006 fou inaugurada l’exposició
sobre el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, justos tres dies abans que es
complissin cent anys de la sessió inaugural del Congrés, que fou el 13 d’octubre de 1906. Val
la pena de donar-ne compte per dues poderoses raons: 1) la Biblioteca de Catalunya posseeix
documents importants (cartes, premsa, fotografies, estris, etc.) referents al Congrés, que so-
bretot procedeixen del llegat de Jaume Massó i Torrents, del Fons Joaquim Miret i Sants i de
la Col.lecció d’autògrafs Ramon Borràs (als quals s’han sumat, ara, amb motiu de l’exposició,
materials del Fons Alcover-Moll, avui a l’Arxiu del Regne de Mallorca), i 2) la Comissària de
l’Exposició, Maria Pilar Perea, ja convertida en la primera especialista en el tema, a l’hora
de preparar el Catàleg de l’exposició, s’equivocà i, en comptes de redactar això, ço és, un catà-
leg, ha escrit un magnífic volum (El centenari del Primer Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, Barcelona 2006, 159 pàgines), que vessa erudició (set capítols de text) i mate-
rial gràfic (dotzenes d’il.lustracions) i que, de més a més, fa de catàleg! Ultra la mateixa
Biblioteca de Catalunya, hi han col.laborat la Institució de les Lletres Catalanes, l’Institut
d’Estudis Baleàrics, la Fundació Pública Antoni M. Alcover i l’Institut d’Estudis Catalans.
L’acte inaugural de l’exposició tingué lloc a la Sala de Llevant de la Biblioteca i fou presidit
per la Directora Dolors Lamarca. Hi intervingueren: Maria Pilar Perea, Comissària de l’expo-
sició; Francesc Parcerisas, de la Institució de les Lletres Catalanes; Magdalena Gelavert, di-
rectora de la Fundació Antoni M. Alcover; Lluïsa Solà, de l’Institut d’Estudis Baleàrics, i Joan
Martí i Castell, President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (en represen-
tació del President del mateix Institut). L’exposició ha romàs oberta del mateix dia 10 d’octu-
bre de 2006 fins al 8 de gener de 2007. [A. M. B. i M.].

* * *

III Congreso de Fonética Experimental (Santiago de Compostela, del 24 al 26 de oc-
tubre de 2005). — El III Congreso de Fonética Experimental (CFE) se celebró entre los días
24 y 26 de octubre de 2005 en la Facultade de Filoloxía da Universidade de Santiago de Com-
postela (USC). La organización corrió a cargo de la Facultade de Filoloxía de la USC, de la
Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo de la Xunta de Galicia, y de la Real
Academia Galega. El presidente del congreso fue el Dr. Manuel González González, catedráti-
co de la USC, y la secretaría fue llevada por la Dra. Elisa Fernández Rei, profesora de la USC.
El comité organizador se completaba con los siguientes profesores de la USC y de la UVigo
como vocales: Dr. Xosé Luís Regueira Fernández, Dr. Luís A. Xuncal Pereira, Dra. Begoña
González Rei y Dra. Carmen García Mateo. Finalmente, el comité científico estuvo integrado
por los siguientes profesores: Dr. Manuel González González (Universidade de Santiago), Dr.
X. L. Regueira Fernández (Universidade de Santiago), Dra. Elisa Fernández Rei (Universida-
de de Santiago), Dra. Carmen García Mateo (Universidade de Vigo), Eduardo Rodríguez
Banga (Universidade de Vigo), Eugenio Martínez Celdrán (Universitat de Barcelona), Joa-
quim Llisterri Boix (Universitat Autònoma de Barcelona), Antonio Pamies Bertrán (Universi-
dad de Granada), Antonio Rubio Ayuso (Universidad de Granada), Ana Elejabeitia (Univer-
sidad de Deusto), Josefa Dorta Luís (Universidad de La Laguna), Michel Contini (Université
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