
Projecte d’investigació a Saragossa (2000).—La lengua catalana en el Bajo Aragón.
Diacronía y variación lingüística en la documentación medieval y moderna(financiació: Pro-
yectos de Investigación científica y Desarrollo Tecnológico del ministerio de Ciencia y Tec-
nología; investigadora principal: Maria Rosa Fort Cañellas, Departamento de Lingüística Ge-
neral e Hispánica de la Universidad de Zaragoza). Amb data 1 de juliol de 2001 ha estat
assignada al projecte una beca d’investigació per tal que la llicenciada Maria Teresa Moret
Oliver pugui dur a terme la seva tesi doctoral. [M. R. F. C]

Treball d’investigació (Saragossa, curs 2000-2001).—La Dra. Maria Rosa Fort ha di-
rigit dintre de la línia d’investigació “Geografia y variación lingüística en el Aragón catalano-
hablante”, corresponent al segon any del Programa de Doctorado de Lingüística General e
Hispánica, el treball d’investigació de Maria Teresa Moret Oliver “Lèxic de la navegació flu-
vial a Mequinensa”. [M. R. F. C]

* * *

Any europeu de les llengües.—Con motivo de su celebración, la Titulación de Filología
Románica de la Facultad de Filología de la Universidad Complutense organizó entre los días
7 y 10 de mayo de 2001 un Seminario Internacional e Interuniversitario sobre Intercambios
Lingüísticos y Literarios en el Ámbito Románico. Dicho seminario, que fue dirigido por
Eugenia Popeanga Cheralu, Directora del Departamento de Filología Románica y Filología
Eslava, y por Mª Victoria Navas Sánchez-Élez, profesora de dicho Departamento, tuvo la co-
laboración de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, de la Xunta de Galicia, de la
Universidad de Lisboa, de La Sapienza de Roma, de la Federal de Goias. Los propósitos del
referido Seminario eran la presentación de la realidad lingüística de las llamadas lenguas mi-
noritarias y de su situación en relación con estas lenguas, así como la recogida de las princi-
pales líneas de investigación contenidas en las propuestas relacionadas con el Año Europeo de
las Lenguas. Con base en conferencias, debates y mesas redondas que tuvieron lugar en la fa-
cultad de Humanidades de la UNED y en la Facultad de Filología de la UCM, una serie de pro-
fesores nacionales y extranjeros, de las áreas de Filología Hebrea, Vasca, Rumana, Inglesa,
Italiana, Eslava, Occitana, Brasileña, Mirandesa, Portuguesa, Gallega, Catalana, Alemana y
Lingüística General, analizaron la problemática de sus respectivas materias, según indica el
programa correspondiente. El balance del Seminario fue muy positivo porque dio pie a un en-
cuentro entre especialistas de todas las disciplinas mencionadas y el consiguiente estableci-
miento de puntos de encuentro para futuras reuniones de este cariz. [V. N.]

Col.loqui a Malta: El multiculturalisme a la societat mediterrània(Malta, 1-4 de se-
tembre de 2000).—Per primera vegada va celebrar-se al món occidental, concretament a
Sliema (Malta), un dels seminaris del Mediterranean Studies Group d’Hitotsubashi (Tokyo,
Japó), en aquesta ocasió dedicat a “Multiculturalism in mediterranean society”. Al llarg d’a-
quests dies va parlar-se, entre d’altres temes, de l’Alguer i de Catalunya.

El Research Group for the Mediterraean va fundar-se l’any 1973 a partir de l’entesa en-
tre professors i llicenciats de la Universitat d’Hitotsubashi. Hi coincidien estudiosos de diver-
ses disciplines: història, economia, sociologia, etnologia i filologia. A partir de l’any 1974, els
primers resultats de les recerques articulades entorn del Group foren publicades a The Hitot-
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subashi Review, d’expressió japonesa. Els primers contactes científics entre el Group i els Paï-
sos Catalans arribaren de la mà dels estudis del professor Fukuya Kurihara, que el 1976 pu-
blicà a The Hitotsubashi Reviewel primer d’una sèrie d’articles —en castellà, anglès i ja-
ponès— “Sobre el propósito de los holandeses de apoderarse de Ibiza en 1629”. Tot seguit, el
Group va entrar en contacte amb el Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona
per tal de dur a terme una missió de recerca a Eivissa durant la tardor i l’hivern de 1977. Con-
seqüència d’aquesta missió fou la col.laboració entre Fukuya Kurihara i Josep Segura per a
l’estudi de “La sal y el rescate de los cautivos” (The Hitotsubashi Review, 1978). El 1979 va
veure la llum a Tokyo un nou volum, ara d’expressió anglesa, que havia d’esdevenir la llavor
de la revista del Group: Studies in socio-cultural aspects of the mediterranean islands. S’hi
publicaven articles relatius a les illes gregues, a Malta i a Eivissa, aquests darrers a càrrec dels
professors Fukuya i Hisako Kurihara: “About an attempt by the netherlanders to occupy Ibiza
in 1629” i “Recebt social changes in the spanisch mediterranean islands: a case study of Ibi-
za”. Les ciències geogràfiques, doncs, havien esdevingut el principal punt de trobada entre el
Group japonès i els Països Catalans. Hisako Kurihara continuà estudiant Eivissa: “Population
study of Ibiza en the 19th century” i “Historical demography of San Mateo in Ibiza” (1980). Un
altre dels protagonistes de la missió eivissenca de l’any 1977, Keiichi Takeuchi, s’afegí als es-
tudis eivissencs tot col.laborant amb Hisako Kurihara en la redacció d’un article sobre “Perip-
heral tourism: a case study in Ibiza” (Hitotsubashi Journal of Social Studis, 1979). Cinc anys
més tard, Takeuchi publicava una ressenya relativa al llibre d’Horacio Capel, Filosofia y cien-
cia en la geografía contemporánea: una introducción a la geografía (Barcelona 1981). Hisa-
ko Kurihara, el 1988, passava de les illes Balears a Barcelona per tal de tractar “A case study
on a peripheal urban area: Gavà” (Studies in the Mediterranean World, 1988).

L’actual etapa de la revista del Group, que recull exclusivament articles redactats en llen-
gües occidentals, neix l’any 1992 amb el nom de Mediterranean World. No tornarem a trobar-
hi treballs relatius als Països Catalans, però s’hi anirà obrint camí un jove professor de la Uni-
versitat d’Estudis Estrangers de Tokyo, Hirotaka Tateishi, que a poc a poc s’acostarà a la
catalanística. S’havia presentat com a membre del Group amb uns “Apuntes sobre el gobier-
no municipal en el antiguo régimen” (1988), on ja treballa amb bibliografia catalana. Men-
trestant, Keiichi Takeuchi s’ha especialitzat en l’estudi dels problemes de geografia humana a
les colònies lingüístiques d’Italià. L’any 1998 publica “Some considerations on the albanian
settlements in southern Italy” i, un any després, per tal de preparar un nou estudi per al núme-
ro del 2001 de Mediterranean World, es desplaça a l’Alguer. Hi entra en contacte amb l’Ar-
xiu de tradicions que, d’acord amb el Mediterranean Studies Group, endega el projecte
“Home” (1998-2002).

El primer punt d’aquest projecte preveia la presència de l’Arxiu de Tradicions al Col.lo-
qui sobre “Multiculturalism in mediterranean society” celebrat a Sliema (Malta), els dies 1-4
de setembre de l’any 2000. Joan Armengué, en efecte, hi presentà una comunicació sobre
“Alghero: a link in the mediterranean cultures”. Altres catalans foren convidats a l’acte: Hug
Capella parlà sobre l’enclavament espanyol de Melilla. Estudiaren la Catalunya estricta, però,
els col.legues japonesos. Hirotaka Tateishi passava de l’iberisme del 1998 a la catalanística:
“Discovering on catalan identity and 19th centuy liberalims- regional nationalism reconside-
red”. Katsuyuki Takenaka, de la Universitat d’Aiichi, tractà sobre “Reproduction of sociocul-
tural groups in the Barcelona metropolitan region”. La publicació del núm. XVI de Mediterra-
nean World (2001) recull tots aquests treballs en un volum. [J. A.]

* * *
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