
mes del català, publicat per l’IEC (Barcelona, 1999) i que constitueix la tesi doctoral de l’au-
tora. Van intervenir en l’acte, a més de Robert Ferrer, director d’aquell centre, Jordi Sarsane-
das, en representació del president de la Secció Filològica de l’IEC, Joan Veny, director de la
tesi, i l’autora, Montserrat Barri. Es tracta d’un estudi ampli i acurat dels mots d’origen francès
acollits pel català al llarg dels segles, que aborda tant els factors externs que han afavorit aque-
lla transposició com l’anàlisi monogràfica de cada unitat lèxica. [J. V.]

Borsa d’estudis catalanoalemanya «Rudolf Brummer» (1999/2000). —Des de l’any
1999, l’Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband e.V.; DKV), entitat
associativa de la catalanística científica en els països de parla alemanya, atorga una borsa d’es-
tudis en memòria del filòleg i romanista Rudolf Brummer (1907-1989), que amb els seus tre-
balls i publicacions va contribuir de manera decisiva a la propagació dels estudis sobre llen-
gua i literatura catalanes dins de l’àmbit acadèmic alemany. La borsa d’estudis «Rudolf
Brummer», d’una dotació de 500.000 ptes., es va poder instituir gràcies al suport financer de
la Generalitat de Catalunya i s’atorga anualment a un o dos investigadors pertanyents a uni-
versitats alemanyes i que treballen sobre temes relacionats amb els Països Catalans en una
perspectiva comparativa. Es premien sobretot estudis sobre les relacions germanocatalanes en
el camp de la llengua i la literatura, però també treballs i projectes vinculats amb l’art, la histò-
ria i la política. L’ajut de la borsa té l’objectiu de facilitar als investigadors becaris una estada
d’estudi en els territoris de llengua catalana.

Fins ara, la borsa d’estudis «Rudolf Brummer» es va adjudicar dues vegades. L’any 1999,
la van rebre Michael Ebmeyer M. A. (Univ. de Tubinga) pel seu projecte de tesi doctoral de li-
teratura «La representació de conflictes culturals en el teatre dels anys noranta a Barcelona i
Berlín» i Dr. Thomas Gergen (Univ. de Saarbrücken i Centre d’Etudes Supérieures de Civili-
sation Médiévale de Poitiers) per un treball històric sobre «Els moviments pacifistes a la Ca-
talunya dels segles XI i XII». També la borsa de l’any 2000 es va compartir entre dos joves in-
vestigadors, ambdós amb projectes de tesis doctorals de literatura romànica i comparada: en
va rebre una part Corinna Waffender M.A. (Univ. Humboldt de Berlín) pel seu estudi sobre
«Dones escriuen la ciutat – Berlín i Barcelona en les obres d’autores contemporànies: una
comparació germano-catalana», mentre que l’altra meitat es va atorgar a Edmund Voges M.
A. (Kiel) per un treball intitulat «Riga – Barcelona – Madrid 1888-1929. La mirada d’Espan-
ya cap al Nord i la construcció d’una Catalunya moderna», projecte que forma part del grup de
recerca doctoral «Imaginatio borealis – Percepció, recepció i construcció del Nord» de la
Univ. de Kiel. [C. D. P.]

* * *

La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i Renovació Cultu-
ral a Europa i el Nou Món (València – Xàtiva, del 3 al 8 d’abril de 2000). —El Congrés
s’inscriu dintre el marc de la commemoració dels cinc-cents anys de la Univ. de València; ha
comptat amb dotze ponències i cinquanta-nou comunicacions —tot un èxit, doncs.

Atesa la temàtica i l’ocasió, la majoria de ponències i comunicacions estaven relacionades
amb la tradició humanística valenciana, centrant-se especialment en la Univ. de València
(ponència d’E. Sánchez Salor, «¿Por qué Arte de Gramática enseñar en la Universidad del s.
XVI? El caso de Valencia») i en la figura de J. Lluís Vives. Aquesta darrera ha estat objecte de
múltiples comunicacions, com la de C. Bernal («Plauto, Terencio en las obras didácticas de J.
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L. Vives, De institutione feminae christianae y de officio mariti»), Ch. Fantazzi («Vives Fa-
bula de homine as Parody of Pico’s Oratio») o T. Martínez («Sobre possibles ressons del De
doctrina feminae christianae de Vives: els Consells de Pineda»). També s’ha dedicat atenció
a d’altres humanistes, menys coneguts però força interessants: M. del Carmen Bosch, «Espi-
gueo en De adserenda Hispanorum eruditione siue De uiris Hispaniae doctis narratio apolo-
getica de Alfonso G. Matamoros», o M. A. Lledó, «Sobre los Ethicorum Libri III del valen-
ciano Marià Madramany».

Hi ha hagut altres comunicacions referents a l’Humanisme en general, com ara la comu-
nicació d’A. I. Ferreira-Pedro, «Edición y adulteración humanistas: el caso Chauliac-Joubert»,
o la de J. M. Ruiz, «Los preceptos del De amore de Andreas Capellanus en la Historia de duo-
bus amantibus de E. S. Piccolomini».

La tradició clàssica estudiada ha estat, com és lògic, essencialment llatina, però també
s’ha estudiat la grega (comunicació de M. Teresa Santamaría, «La valoración de la lengua en
los escritos del humanismo médico valenciano: latín, griego y vulgar») o, fins i tot, l’hebrea
(F. Arenas, «Retórica y Poética hebrea en el Renacimiento»).

Des del punt de vista de la filologia catalana, el Congrés també ha estat significatiu, amb
comunicacions com les d’E. Casanova, «L’aportació dels humanistes al coneixement del lèxic
popular valencià del segle XV».

El Congrés ha estat organitzat per una universitat especialment activa en el camp de la fi-
lologia i la tradició clàssiques. Persones com en Jordi Pérez Durà, en Xavier Gómez o en Fer-
ran Grau ja fa temps que organitzen congressos d’aquest tipus (recordem el de literatura his-
panoamericana i tradició clàssica, per exemple), sempre amb molt d’èxit. D’altra banda, el
nombre de participants estrangers (especialment entre els ponents) ha estat molt alt (desta-
quem la presència dels prof. G. Cavallo, E. V. George, J. Axer o N. Sallmann), cosa que aca-
ba de demostrar la importància del Congrés. [M. D.]

V Col·loqui Internacional sobre Problemes i Mètodes de la Història de la Llengua
(Girona, del 5 al 8 de juliol de 1999). —Els dies del 5 al 8 de juliol de 1999 va celebrar-se, a
Girona, la cinquena edició del Col·loqui Internacional Problemes i Mètodes de la Història de
la Llengua, centrat en aquesta ocasió en els «Models Lingüístics d’Europa». Aquest encontre,
de periodicitat biennal, és organitzat per l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Univ.
de Girona, i proposa als especialistes que s’hi congreguen una reflexió de caràcter teòric i me-
todològic a l’entorn d’alguns aspectes determinats que condicionen generalment la trajectòria
històrica de les diferents llengües romàniques. La singularitat d’aquest col·loqui, d’accés res-
tringit per al públic en general, és que no s’hi admeten comunicacions ni presències efímeres,
i que s’intenta fomentar el debat espontani entre els investigadors que hi assisteixen amb re-
gularitat, a partir de l’exposició d’unes ponències encarregades prèviament per l’organització.
Així, en aquest darrer col·loqui es pretenia reflexionar a l’entorn dels diferents models de rela-
ció lingüística que se succeeixen històricament en l’espai cultural europeu, i doncs, determi-
nar quines claus interpretatives se’n desprenen per aplicar-les a l’anàlisi particular de cada una
de les llengües de l’àmbit romànic.

Van encarregar-se dues ponències introductòries, de caràcter metodològic, a Christianne
Marchello-Nizia (École Normale Supérieure Fontenay/Saint Cloud): «L’état actuel des modè-
les théoriques utilisés actuellement en histoire de la langue et en linguistique diachronique»,
i José Enrique Gargallo (Univ. de Barcelona): «Les llengües romàniques (quines i quantes?)
segons la romanística de l’últim terç de segle». Les quatre ponències restants, encomanades a
József Herman (Univ. degli Studi di Venezia), Francesco Sabatini (Univ. degli Studi Roma
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