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Si els matins hi havia classes de llengua i diferents conferències, els capvespres s’aprofitaren
per activitats de descoberta del país. A Mallorca es va visitar el torrent de Pareis, el refugi de
l’Arenalet d’Albarca al Parc Natural de la península de Llevant, la platja de Son Real, la recreació
històrica teatralitzada «Via Fora» de la ciutat d’Alcúdia, i es varen fer tallers sobre glossadors,
fabricació d’instruments tradicionals, Nova Cançó, expressió corporal. A Menorca, la ruta literà-
ria per Ciutadella i diverses platges. A Girona, el barri vell, el Museu del Cinema i diferents llocs
dalinians (Castell de Púbol, Casa Dalí a Portlligat i Museu Dalí de Figueres).

I encara a Andorra en aquesta novena edició es va visitar un lloc molt important en la seva
estructura institucional, la Seu d’Urgell (Catalunya), on viu un dels dos coprínceps del Principat,
el copríncep episcopal. Es va visitar el barri vell, el mercat i la catedral; a part ja dins Andorra
també el Museu del Tabac i Canòlich, es van fer tallers de danses tradicionals i de cuina.

Magnífiques varen ser les vetlades musicals i poètiques a què es va assistir. Un recital de
Biel Majoral al Teatre d’Artà organitzat pel Campus, el concert d’Els Amics de les Arts a Sant
Salvador d’Artà per l’Obra Cultural Balear i el recital poètic de Jordi Prenafeta ja en l’etapa an-
dorrana.

En aquesta edició es va consumar el relleu generacional de les persones encarregades del
Campus. Els primers organitzadors des d’abans de l’etapa de l’Institut Ramon Llull, n’Andreu
Bauçà, lector de català a la Universitat Carolina de Praga, Miquel Font, normalitzador lingüístic
de l’Ajuntament d’Alcúdia (Mallorca) i Joan Ramon Marina, tècnic del Govern d’Andorra, han
donat el relleu als nous joves responsables, a Mallorca, Miquel Àngel Tortell, Sebastià Sansó,
Llorenç Mas i Maria Bellver, i a Andorra, Eva Royo. Aquest relleu és una molt bona notícia per-
què implica una nova saba per renovar il·lusions i energia per continuar oferint conjuntament amb
les institucions aquesta estada lingüística.

Miquel Font Serralta

École d’été franco-allemande en étymologie romane (Nancy, 26-30 de juliol de 2010). –
La setmana del 26 al 30 de juliol de 2010 tingué lloc a la seu de l’ATILF de la ciutat francesa de
Nancy la primera escola d’estiu francoalemanya d’etimologia romànica. Aquesta iniciativa s’ins-
criu en el marc del projecte DÉRom (Dictionnaire Étymologique Roman) i tenia com a finalitat
introduir joves investigadors de nivell avançat (doctorats, doctorands, alumnes de màster, etc.) en
l’etimologia romànica i més concretament en la metodologia de la redacció dels articles del dic-
cionari. L’escola d’estiu fou un èxit de participació ja que reuní més d’una quarantena de partici-
pants que cada dia reberen una formació específica sobre com redactar les diferents parts de l’ar-
ticle (redacció de les dades corresponents a cada domini romànic i a la Romània en conjunt,
redacció del comentari, etc.), formació que aplicaren seguidament a la pràctica de la redacció del
lema que havien escollit. Cada jornada es clogué amb una conferència a càrrec de diferents espe-
cialistes en etimologia romànica: Martin Glessgen (Universitat de Zurich), José Antonio Pascual
(RAE i director del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Española), Thomas Städtler (di-
rector del Dictionnaire Étymologique de l’Ancien Français, Heidelberg) i Marie-Guy Boutier (di-
rectora de l’Atlas Linguistique de la Wallonie). El curs fou extraordinàriament acollit per l’ATILF,
que disposà un espai de treball per als participants, amb la bibliografia necessària en les prestatge-
ries veïnes, i pel seu equip, que mostrà tota la seva disponibilitat per al bon funcionament del curs
i creà un gratíssim caliu humà durant tota la setmana.

L’abast del curs, però, va més enllà de la darrera setmana de juliol. Els alumnes han continuat
amb la redacció de llurs articles, que, després de les corresponents fases de revisió i correcció,
seran publicats a finals de 2010 junt amb els altres articles del diccionari.
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Per a la comunitat dels romanistes ha de ser un motiu d’alegria poder constatar com les no-
ves generacions acullen amb interès i treballen entusiastament en projectes de lexicografia eti-
mològica.

Es pot trobar més informació sobre aquest curs i sobre el projecte DÉRom al lloc web http://
www.atilf.fr/DERom.

Maria Reina Bastardas Rufat
Universitat de Barcelona

Programa formativo de la Academia de la Llingua Asturiana. Universidá Asturiana
de Branu (UABRA). – En el verano de 2010 se puso en marcha la nueva Universidá Asturiana de
Branu (uabra), universidad asturiana y en asturiano, que surge como consecuencia de un conve-
nio de colaboración firmado por la Academia de la Llingua Asturiana, la Universidad de Oviedo
y el Ayuntamiento de Cangas del Narcea donde se establece la sede permanente de la misma.
Cuenta, además, con el apoyo de la Consejería de Educación del Gobierno del Principado de
Asturias.

Entre los objetivos de la UABRA, en la que quedan integrados los Cursos de Branu de
l’Academia, figuran el estudio y divulgación de la realidad social y cultural asturiana, tomando
siempre como vehículo de comunicación la lengua asturiana. Los cursos de carácter lingüístico y
filológico seguirán constituyendo una parte importante de las actividades de la UABRA, pero
junto a ellos se programarán otros referidos a los distintos ámbitos del conocimiento.

La primera edición de la UABRA (Cangas del Narcea, 2 al 13 de agosto), bajo la dirección del
académico de número Xosé Antón González Riaño, contó con la programación siguiente: xvii
Cursu Elemental y xiv Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana; II Fase del Curso de Capacitación en
Gallego-Asturiano para profesores de Enseñanza Primaria y Secundaria, en su quinta convocato-
ria; y xxi Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu que incluyeron: «Capacitación pa la tra-
ducción al asturianu», «Internet y asturianu: aplicaciones socio-educatives», «Cursu d’averamientu
a la llocución periodística en llingua asturiana», «Cantares, bailles ya instrumentos musicales as-
turianos», «La lliteratura asturiana nel aula d’Educación Primaria» y «Cursu d’aniciu a la investi-
gación dialeutal, toponímica y de tradición oral».

Entre las actividades complementarias, abiertas al público en general, figuran: la exposición
del escultor Adolfo Manzano; la representación teatral de la obra El criáu de dos amos, de Goldo-
ni, por el grupo de teatro Nun tris; el recital de Chus Pedro (del grupo Nuberu); y la conferencia
Xenoma y cáncer, a cargo del profesor del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de
la Universidad de Oviedo, Xosé Antón Suárez Puente.

El acto de entrega de títulos se celebró el 10 de septiembre en el Paraninfo de la Universidad
de Uviéu y estuvo presidido por la presidenta de la Academia, el Alcalde de Cangas del Narcea,
el Rector de la Universidad y el Consejero de Educación del Principado de Asturias. Los discursos
de todos ellos fueron en asturiano.

Ana María Cano González
Universidad de Oviedo

Creación del Centro de Terminoloxía Asturiana (TermAst). – En 2009 se pone en marcha el
centro encargado de la coordinación general de los trabajos terminológicos relacionados con la
lengua asturiana (TermAst) que surge como consecuencia de un convenio de colaboración firmado
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