
música sacra medieval catalana i hongaresa (a càrrec de la coral Praetorius, dirigida per Balázs
Déri i László Kéringer), un sopar de comiat en vaixell i una excursió al nord de la ciutat, pels
paisatges fluvials del Danubi. En totes aquestes activitats, com també al llarg de tot el Col.lo-
qui, els participants comptaven amb la presència i la sol.lícita disponibilitat d’un grup d’estu-
diants hongaresos coneixedors del català. Gràcies a ells, la llengua vehicular de la trobada va
poder ser el català també fora de les sessions.

El Col.loqui disposa d’una pàgina web (http://aillcbudapest.elte.hu); visitant-la es poden
ampliar les informacions contingudes en aquesta crònica.

Per acabar, els qui redacten aquest informe, president i secretària del comitè organitzador,
agraeixen —també en nom dels altres col.legues i dels estudiants— la confiança que l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes va dipositar en la catalanística hongare-
sa, i confien no haver defraudat aquesta confiança. [K. F.] i [I. Sz.]

Activitats de Madrid (2005-2006). — A començaments del 2006 els professors J. Ri-
bera (UCM) i J. Butinyà (UNED) impartiren un curs de Literatura Catalana, en cinc sessions,
al Cercle Català; experiència que venia precedida per un curs d’Història de Catalunya. El
programa fou el següent: «16 febrer: Els segles XII-XIII: dels primers testimonis en llengua ca-
talana (Homilies d’Organyà) i els inicis literaris en provençal (trobadors catalans) a la gran
figura d’aquestes lletres i d’aquesta cultura: Ramon Llull. – 23 febrer: Els textos principals
del segle XIV (històrics: cròniques dels reis; obres d’aventures, viatges...) i el capítol de l’o-
ratòria fins a l’arribada de les noves idees humanistes, procedents d’Itàlia. El nou desperta-
ment als nuclis culturals de Barcelona, Nàpols i València. – 2 març: El gran humanista: Ber-
nat Metge. Consecucions del segle XV: naixement de la novel.la (Curial i Tirant); assentament
de la poesia (Ausiàs March); la “valenciana prosa”. El pas dels segles d’Or a la recuperació
del XIX. – 9 de març: 1833-1939, un segle de normalització lingüística i literària. Antecedents
il.lustrats i iniciació romàntica. Corrents intel.lectuals i estètics del vuit-cents i del llindar del
nou-cents. Atenció als anys vint y trenta. – 16 març: D. 1939, un dens mig segle entre la re-
cuperació lingüística i cultural i la cooficialització autonòmica. Dinàmica de la vida literària:
de la literatura de resistència i els models literaris a una literatura de patrons editorials i me-
diàtica?».

Del 22 al 27 de maig del 2006 tingué lloc a la Universitat Complutense el Congrés «Viaje
al mundo de los sentidos en la literatura y en las artes», en què va fer presència la literatura
catalana, a càrrec dels professors Butinyà i Ribera, amb les següents aportacions en taula ro-
dona i com a comunicació, respectivament: Lo çucre de la saliva que dels labis de Johan en
los seus era romasa i Los sentidos en las ciudades de Alonso Zamora Vicente y de Vicent An-
drés Estellés.

Al setembre del 2006 apareix el número XI de la «Revista de Lenguas y Literaturas Cata-
lana, Gallega y Vasca», que tracta principalment de Poesia i Traducció. El volum està espe-
cialment dedicat al professor Josep Romeu i Figueras, que havia col.laborat a vegades amb la
UNED i les activitats universitàries de català a Madrid, i a qui hi havia previst de fer-li una vi-
deoconferència en homenatge, però no es va arribar a temps. El volum tanca amb una altra ne-
crològica, molt sentida, la d’un professor emèrit de la Facultat de Geografia i Història de la
UNED, el Dr. Eduard Ripoll i Perelló.

D’altra banda, en aquest volum es recullen les aportacions a l’acte en honor del Dr. Joan
Veny, realitzat mitjançant videoconferència; així com també l’aportació de la professora Pa-
loma García Picazo a les III «Converses Filològiques», que tingueren lloc al Centre Cultural
Blanquerna.
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A la UNED s’inaugura per al curs 2006-2007 un curs del Programa d’Ensenyament Obert,
dins les activitats d’Extensió Universitària, adreçat especialment als immigrants: Informe
práctico de la cultura catalana. Els directors són els Drs. Júlia Butinyà i Miquel Marco; hi
col.labora també el professor Joan Ribera.

Cal també informar dels passos que s’estan fent per a la canonització del P. Butinyà S.S.
(1834-1899), la qual s’efectua a través del bisbat de Girona, on es conserven les seves despu-
lles; bé que, de Madrid estant, on es troben les cases mares de les dues congregacions esmen-
tades, es promouen fets com ara l’edició de què donem notícia a continuació. Es tracta del seu
epistolari, editat a finals del 2005: Cartas, a càrrec de Julia Butiñá, Adela de Cáceres, Soledad
Ezquerro, Josefina Gómez Charles y Mª Teresa Valentines (ed. Siervas de San José, Hijas de
San José, Madrid). El procés de beatificació —iniciat el 22 de febrer de 2006— es porta a ter-
me amb col.laboració amb les dues congregacions per ell fundades (Filles de Sant Josep i Ser-
ves de Sant Josep) i la Companyia de Jesús. Cal recordar que és una figura d’interès per a la
cultura catalana de diferents vessants, principalment com a autor de la Renaixença i com a per-
sonalitat de la Història de l’Església. [J. B.]

Inauguració de la seu de la Fundació Pere Coromines (Sant Pol de Mar, 28 de se-
tembre de 2006). — Com és sabut, Sant Pol és un indret íntimament lligat amb Pere Coromi-
nes i la seva familia. Poc abans de morir, Joan Coromines instituí la Fundació que duu el nom
del seu pare i que estava destinada a instal.lar-se a la que havia estat casa estival dels Coromi-
nes. Per fi, després d’un retard motivat per l’adequació de l’edifici als objectius de la Funda-
ció (adequació que cal qualificar de molt reeixida), en fou inaugurada la seu el dia 28 de se-
tembre de 2006. L’acte fou presidit pel M. H. Sr. Pasqual Maragall, President de la Generalitat
de Catalunya, acompanyat del Sr. Max Cahner, President de la Fundació, i del Sr. Albert Ma-
nent, membre del Patronat. Hi assistiren, entre d’altres autoritats, el Conseller de Cultura de la
Generalitat, l’Alcalde de Sant Pol de Mar, el President de l’Institut d’Estudis Catalans, el Pre-
sident de la seva Secció Filològica. No hi mancaven les filles de Pere Coromines Júlia i Carme.
La Comissió de l’Any Coromines hi era present en els seus President i Comissari. I bon nom-
bre de col.laboradors de la Fundació i de les seves publicacions, col.legues de les Universitats,
onomatòlegs, filòlegs, erudits i amics completaven la distingida concurrència al simpàtic acte
inaugural. [A. M. B. i M.]

* * *

Seminario «Aquí se imprimen libros» (Madrid, Museo de San Isidro, 25-28 de octu-
bre de 2005). — Dentro de los actos conmemorativos del IV Centenario de la publicación del
Quijote y organizado por José Manuel Lucía Megías (UCM), se celebró en el Museo de San
Isidro un seminario de carácter multidisciplinar en torno al mundo del libro impreso en la épo-
ca de Cervantes. A lo largo de cuatro días, importantes especialistas sobre la época, vida y
obra de Cervantes, así como sobre diferentes aspectos de la historia de la escritura, la lectura
y la imprenta, impartieron las siguientes conferencias: Luis Mateo Díez, «Un libro de libros»;
Alfredo Alvar Ezquerra, «Sobre libros y lecturas en López de Hoyos y Cervantes»; Virgilio
Pinto, «Madrid en la época de la publicación del Quijote»; José María Díez Borque, «1605:
vida y literatura»; Florencio Sevilla Arroyo, «Cervantes, escritor»; Manuel Sánchez Mariana,
«La novela en manuscrito en los Siglos de Oro»; Enrique Villalba, «Los escribanos»; Fermín
de los Reyes, «La censura del libro: legislación y consecuencias»; Jaime Moll, «La imprenta
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