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Cursos de llengua organitzats per l’Academia de la Llingua Asturiana (Cangas de
Narcea, del 2 al 13 d’agost de 1999). —Del 2 al 13 de agosto de 1999 tuvieron lugar, también en Cangas del Narcea, los XVII Cursos de branu de l’Academia de la Llingua Asturiana,
formados por el V Cursu Elemental de Llingua Asturiana, el II Cursu Avanzáu de Llingua Asturiana y los IX Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu, éste último con dos opciones:
Capacitación pa la traducción al asturianu y Cursu Teóricu-Práuticu de Teatru n’Asturianu.
Los cursos Elemental y Avanzáu de Llingua Asturiana, así como el de Capacitación pa la traducción al asturianu, fueron aprobados por la Junta de Gobierno de la Univ. de Oviedo para
poder ser computados como créditos de libre configuración. [A. M. C. G.]
Publicacions d’interès a Astúries (1999). —1) Academia de la Llingua Asturiana
(1999) Gramática de la llingua asturiana, Uviéu: Academia de la Llingua Asturiana, 20 ed.
corregida, 442 p. (10 ed., 1998); 2) Arias Cabal, Álvaro (1999) El morfema de neutro de materia en asturiano, Santiago de Compostela: Univ. de Santiago de Compostela, 150 p.; 3)
Fuente Cornejo, Toribio (1999) La canción de alba en la lírica románica medieval. Contribución a un estudio tipológico. Oviedo: Univ. de Oviedo; 4) Martínez Mata, Emilio (director)
(1999) Bibliografía en resúmenes de la literatura española (Artículos). 1995, Oviedo: Univ.
de Oviedo, 214 p. 5) Medina Granda, Rosa María (1999) Polaridad negativa en occitano antiguo. (Elementos de comparación con otros romances medievales), Oviedo: Univ. de Oviedo, 404 p. 6) Pensado, José Luis (1999) Estudios asturianos, Uviéu: Academia de la Llingua
Asturiana, 413 p. 7) Aljamía-11. Boletín de información bibliográfica. Mudéjares-MoriscosTextos Aljamiados-Filología Arabo-Románica (1999), Oviedo: Univ. de Oviedo, Dpto. de
Filología Clásica y Románica. [A. M. C. G.]
*

*

*

V Congrés Internacional d’Història de la Llengua Espanyola (València, del 31 de gener al 4 de febrer de 2000).- Entre el 31 de gener i el 4 de febrer de 2000 se celebrà a la Univ.
de València el V Congrés Internacional d’Història de la Llengua Espanyola, organitzat per
l’Asociación de Historia de la Lengua Española i coordinat per M. Teresa Echenique Elizondo, de la Univ. de València.
La conferència inaugural, pronunciada per Germà Colón Domènech de la Univ. de Basilea
al Paranimf de l’edifici històric de la Univ. de València, va tractar del castellanoaragonès a l’antic Regne de València. Les altres sessions plenàries, celebrades al Saló d’Actes de la Facultat
de Filologia, van anar a càrrec dels professors Adolfo Elizaincín, de la Univ. de Montevideo
(«Historias paralelas. Español y portugués en América»), Harald Thun, de la Univ. de Kiel
(«Dos tipos de contacto histórico español-guaraní, español-portugués»), Emilio Ridruejo, de la
Univ. de Valladolid («Para un programa de Pragmática diacrónica del español»), Antonio Narbona, de la Univ. de Sevilla («Sobre evolución sintáctica y escritura-oralidad»), José Luis Girón Alconchel, de la Univ. Complutense («Procesos de gramaticalización del español clásico al
moderno»), Elena Rojas Mayer, de la Univ. de Tucumán («Relevancia y estructuración textual
en los documentos coloniales de América»), José Jesús de Bustos Tovar, de la Univ. Complutense («Los mecanismos de cohesión discursiva en castellano a fines de la Edad Media»), Josefina Martínez, de la Univ. de Oviedo («Presencia del latín en las lenguas románicas»), G.
Hilty, de la Univ. de Zurich («El plurilingüismo en la corte de Alfonso X el Sabio») i Manuel
Alvar, que va cloure les sessions amb una lliçó magistral sobre «El futuro del español». Hi ha-
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gué, també, dues taules rodones, moderades de A. Elizaincín («El español en contacto con otras
lenguas») i Rafael Cano («El español coloquial: enfoques y perspectivas de análisis»).
Durant la setmana del congrés se celebraren sis sessions simultànies, amb un total de més
de dos-cents comunicants. [C. L.]
Presentació del Diccionario del español actual (Barcelona, 26 de novembre de 1999).L’aparició del Diccionario del español actual (DEA) de Manuel Seco (obra que s’ha elaborat
durant un període de gairebé trenta anys, de 1970 a 1999) ha tingut un ressò social important.
Aquesta obra representa una de les aportacions més destacables a la lexicografia espanyola
des de l’aparició del Diccionario de uso el español de María Moliner. El diccionari, publicat
per l’editorial Aguilar, ha comptat amb la col·laboració destacada d’Olimpia Andrés, subdirectora del Diccionario histórico de la Real Academia Española (RAE) i, en l’apartat de documentació, de Gabino Ramos.
Els actes de presentació del diccionari van tenir lloc en diverses ciutats i en diversos àmbits; la presentació a Barcelona tingué un caràcter marcadament acadèmic, i se celebrà a l’aula magna de la Univ.. Al costat de l’autor principal del diccionari l’acte va comptar amb la participació de diversos professors universitaris: María Paz Battaner (Univ. Pompeu Fabra), José
Manuel Blecua (Univ. Autònoma de Barcelona), Joaquim Rafel (Univ. de Barcelona), i Maria
Rosa Vila (Univ. de Barcelona), que representà el rector en l’acte.
Les intervencions dels participants destacaren els diversos aspectes metodològics de
l’obra i la seva vocació sincrònica i marcadament descriptiva. El DEA, tal com indica el seu
títol, pretén recollir el lèxic espanyol usat en l’actualitat des d’una perspectiva descriptiva,
això és, no limitada únicament als usos estrictament normatius i renunciant, en molts casos,
a incorporar informació (lèxica o semàntica) procedent d’altres diccionaris i que es pot considerar obsoleta o inadequada. La documentació de referència que delimita allò que cal incloure o no en el diccionari no són, doncs, els diccionaris publicats anteriorment al DEA (la
recurrència a d’altres diccionaris és una de les llacunes metodològiques més freqüents en la lexicografia espanyola) sinó un corpus de textos de la segona part del s. XX que han estat despullats manualment. Aquest corpus ha servit per a recollir «de nova planta» el «lèxic viu», tal
com assenyala la introducció del DEA. El fet que el buidatge dels textos s’hagi fet manualment
i de manera selectiva s’explica, en part, pel llarg període de redacció del diccionari, que s’inicià molt abans de la generalització de l’ús dels mitjans informàtics en l’explotació de corpus i
en la producció de diccionaris.
Una de les característiques que també es destacaren del DEA és que es tracta d’un diccionari d’autor, en diversos sentits, que es concreten en el fet que és un diccionari en què Manuel
Seco ha aplicat molts dels resultats de les seves recerques sobre tècnica lexicogràfica. El disseny de l’obra, tant pel que fa a la macroestructura com a la microestructura, posa de manifest,
a més, que en diversos casos la formalització de les informacions segueix uns criteris personals no limitats per l’estructura del diccionari; són abundants, en aquest sentit, les notes de naturalesa diversa sobre diferents elements estructurals del diccionari, a fi de precisar algun aspecte de la informació que contenen.
Hom va assenyalar, també, el fet que el DEA és el tipus de diccionari que no només pot
ésser consultat per persones amb competència plena de l’espanyol, sinó que pot complir la
funció de diccionari monolingüe especialment útil per a aprenents avançats de l’idioma, seguint amb criteris propis el camí marcat per la lexicografia anglosaxona dels darrers decennis.
Aquesta possibilitat d’utilització es fonamenta, de fet, en un aspecte particular de la naturalesa descriptiva de l’obra, diferent del que s’ha assenyalat anteriorment: l’explicitació de totes

