
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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III), Dieter Messner (Univ. Salzburg) i Jean-Michel Eloy (Univ. d’Angers), havien d’analitzar
en particular diversos moments històrics i episodis significatius en l’articulació dels diferents
territoris lingüístics d’Europa i en la projecció externa d’algunes de les llengües en qüestió.

Malauradament, per problemes de salut, a darrera hora el professor Herman no va poder
assistir al col·loqui, i es va substituir la seva intervenció, que havia de centrar-se en l’etapa de
la romanització i de la consolidació del llatí com a vehicle «universal» de cultura, per una vi-
sita guiada a les ruïnes de la ciutat romana d’Empúries, on va tenir lloc, a més, una conferèn-
cia del professor Josep M. Nolla, historiador, arqueòleg i exdirector de les excavacions, amb
el títol: «Del món ibèric al món romà: esbós d’un procés històric de gran complexitat». Les
ponències de Sabatini («Diversità geolinguistica e forze unificanti nella storia linguistica
d’Italia»), Messner («La proyección del español a partir del Renacimiento») i Eloy («Langues
et politiques linguistiques dans l’Europe actuelle»), tanmateix, van suscitar, igual que les dues
primeres, un debat ric i profund entre els assistents, que van fer un balanç prou satisfactori d’a-
quest Col·loqui, terminat, com ja és tradicional, amb un sopar de cloenda a l’Hotel Almadrava
de Roses.

Els textos de les ponències debatudes a Girona, després que siguin revisats degudament
pels seus autors i traduïts al català, seran publicats en un volum, tal com ja s’ha fet amb els tex-
tos presentats a les anteriors edicions d’aquest encontre. Justament, en el marc del col·loqui
d’enguany, va tenir lloc la presentació del volum corresponent al col·loqui del 1997, que trac-
tava els diversos àmbits de la codificació de les llengües. Van intervenir-hi com a ponents Jo-
sep M. Nadal (Univ. de Girona), Bernard Cerquiglini (Institut de la Langue Française), Paolo
Trovato (Univ. degli studi di Ferrara), Juan Ramón Lodares (Univ. Autónoma de Madrid),
Henry Boyer (Univ. Paul Valéry de Montpeller) i Nicola de Blasi (Univ. degli Studi Federico
II de Nàpols). Aquest llibre, publicat com els anteriors per l’editorial Quaderns Crema, ha es-
tat editat a cura de Francesc Feliu i Cristina Juher, i porta el títol de La invenció de les llengües
nacionals (Barcelona, Quaderns Crema, Assaig, 1999). [F. F.]

* * *

PatRom, un diccionari històric d’antroponímia romànica. —Le projet de recherche
Patronymica Romanica — PatRom en abrégé —est un projet de recherche interuniversitaire
européen dédicacé à l’anthroponymie des divers domaines linguistiques de la Romania (du
moins européenne). Conçu dès 1986-87 par le centre directeur de Trèves (équipe du prof. Die-
ter Kremer), le projet PatRom est mis en œuvre dans une vingtaine de centres universitaires
disséminés dans les pays ou régions de langue romane, du Portugal à la Roumanie en passant
par la Catalogne, la France, la Wallonie, etc. Il vise à produire un Dictionnaire historique de
l’anthroponymie romane, c’est-à-dire à présenter, sous forme d’articles du type de ceux des
grands dictionnaires étymologiques de langue (pour le français le FEW, pour l’italien le LEI),
les noms de personne issus d’un étymon lexical, depuis la période médiévale jusqu’à nos
jours, selon une classification pertinente établie au sein du projet. Les étymons sont des élé-
ments du lexique (restriction imposée au détriment des noms de famille issus de toponymes et
de noms de baptême) qui sont productifs dans au moins deux des quatre superdomaines lin-
guistiques (Ibéroromania, Galloromania, Italoromania, domaine roumain).

Le projet a requis dans un premier temps le dépouillement et l’encodage de nombreux do-
cuments historiques (listes nominatives de diverses époques) et contemporains (recensements
de tous les noms de familles contemporains) dans les divers centres PatRom et particulière-
ment à Trèves. Les données relatives à l’étymon traité sont extraites, puis classées et analysées
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