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guit en les exploracions dialectològiques i en el procés d’elaboració dels mapes, va subratllar
els aspectes innovadors de l’obra i les possibilitats d’explotació dels rics materials reunits.
L’acte formava part de la visita de la Secció Filològica a Palma.
Finalment, el 21 d’octubre es va fer la presentació a Eivissa, a la sala d’actes del Consell
d’Eivissa i Formentera, amb unes paraules del director de Política Lingüística, Sr. Melià, parlaments dels directors de l’ALDC i d’Enric Ribes, toponimista i estudiós del parlars eivissencs,
que va explicar les excel.lències de l’obra i la seva utilitat, tot subratllant, a propòsit de l’eivissenc, d’una banda, la seva personalitat i, de l’altra, la relació estreta amb altres dialectes de
la llengua històrica que reforcen la indubtable unitat de la llengua.
Les tres presentacions, organitzades pel Govern de les Illes Balears, s’emmarcaven dins
les celebracions de l’Any Francesc de B. Moll i van conèixer un important ressò social i mediàtic. [R. S.]
Notícia de revistes digitals de filologia catalana. —En els darrers anys han sorgit diverses revistes electròniques o digitals.2 Una part són versions electròniques de publicacions nascudes en paper: segons el cas, alternen el format tradicional del paper amb el digital o substitueixen l’un per l’altre. L’objecte d’aquesta nota breu és fer una relació no exhaustiva de les
principals revistes digitals de filologia catalana consultables a Internet l’any 2002.
Una de les primeres revistes digitals de lletres fou, el 1992, 1991 Literatura. Revista Magnètica, editada per Jaume Subirana i Oriol Izquierdo. Revista de creació literària,
es difongué en disquet fins que va aparèixer a Internet el 1994 (a l’adreça web
<http://vilaweb.com/AREES/biblioteca/1991/1/>). En l’àmbit literari, cal citar Literatures, de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC), a l’adreça web
<http://www.ira.amigar.com/www.partal.com/aelc/publicacions/index.html>.
En els estudis filològics sobresurt la Journal of Catalan Studies. Revista Internacional de
Catalanística (JOCS) (amb l’adreça web <http://www.uoc.edu/jocs> i l’ISSN 1139-0271), de
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i la Universitat de Cambridge, nascuda l’octubre de
1998 amb caràcter anual. La revista conté articles escrits en català o en anglès, i té com a editors generals Dominic Keown i Max W. Wheeler. Més general és Digit·HVM. Revista Digital d’Humanitats (amb l’adreça web <http://www.uoc.edu/humfil/digithum>), dels Estudis
d’Humanitats i Filologia de la UOC, amb Cèsar Carreras, Salvador Climent, Narcís Figueras
i Jaume Subirana a l’equip de redacció. La publicació, que ja té quatre números, conté ressenyes de revistes electròniques.
Dedicada a la traducció hi ha Tradumàtica. Revista de Traducció i Tecnologies de la Informació i la Comunicació (amb l’adreça web <http://www.fti.uab.es/tradumatica/revista> i
l’ISNN 1578-7559), del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB). El consell de redacció reuneix professors i professionals de la UAB i de
la Universitat Pompeu Fabra, la Universitat de Vic i la Universitat Politècnica de Catalunya:
Toni Badia, Pilar Cid, Doris Ensinger, Mònica Fernàndez, Pilar Godayol, Alan Lounds, Mariana Orozco, Joan Parra, Ramon Piqué, Pilar Sánchez-Gijón, Laura Santamaria i Joan Vilarnau. La revista aparegué l’any 2001, té una periodicitat anual i dos números publicats amb articles en català, castellà i anglès.
L’octubre de l’any 2001 va néixer, amb format de butlletí, InfoZèfir. Butlletí Informatiu So2. Per a un estudi sobre la qüestió, cf. BARÓ, Jaume i ONTALBA, José Antonio: «Las revistas digitales académicas españolas de Documentación: análisis de las existentes y propuesta de modelo». Cultura i societat. Edició digital. Universitat Oberta de Catalunya. <http://www.uoc.edu/web/cat/articles/revistas_digitales.html>.
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bre Llengua Catalana, que difon notícies de llengua, activitats, campanyes o publicacions entre els professionals de la llengua catalana. El butlletí, editat per Magdalena Ramon, Bartomeu
Prior, Isabel Olid, Marta Torres i Xavier Rull, es distribueix per correu electrònic, mitjançant
la xarxa acadèmica IRIS del Consell Superior d’Investigacions Científiques, i complementa la
llista de distribució Zèfir. Les contribucions formen un arxiu digital, que hom pot consultar a
l’adreça web <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>.
Entre les revistes en paper que han adoptat el format digital cal esmentar Noves SL. Revista de Sociolingüística, de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya. En la seva nova etapa, iniciada el maig de 1999 amb el número 28,3 presenta dues
versions, en català i anglès, dels articles, les recensions, l’agenda d’activitats i el repertori de
notícies breus. També ofereix la possibilitat de consultar els números anteriors a l’adreça web
<http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/index.htm>.
Han emprès el camí de Noves SL la Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans,
(<http://www.uni-tuebingen.de/romanistik/zfk.html>), des del núm. 8, el 1998; el Butlletí de la
North American Catalan Society (NACS) (<http://cr.middlebury.edu/catalan/butlleti3.htm>),
des
d’abril
del
2000;
Caplletra.
Revista
Internacional
de
Filología
(<http://lluisvives.com/hemeroteca/caplletra/>), des de febrer del 2002; o Llengua Nacional (<http://www.llenguanacional.lesrevistes.com/ct/init>).
El panorama a què fa referència aquesta nota breu fa preveure que el nombre de revistes
digitals de filologia catalana continuarà augmentant en els propers anys. [X. Ro.]
*

*

*

Tesi doctoral d’Eulàlia Miralles i Jori.—Antoni Viladamor. Història general de Catalunya. Edició i estudi, dirigida per la Dra. Eulàlia Duran, Universitat de Barcelona, llegida el
6 de novembre de 2001. —La tesi s’inscriu en la línia de recuperació de textos historiogràfics
catalans de l’Edat Moderna promoguda per la Dra. Duran, i s’estructura en dos blocs: una introducció a la vida i l’obra de Viladamor (m. 1585), i l’edició crítica de la Història. L’ampli
espai que es dedica a la biografia de l’autor, basada en documentació en bona part inèdita i parcialment transcrita en apèndix, es justifica per la importància de la seva formació professional
com a arxiver i secretari reial en la gestació de la Història, la primera part de la qual —l’única que ens ha arribat— va ser presentada a les corts de Montsó de 1585 com a fruit de la petició de les de 1564 sobre la redacció d’una història oficial del Principat i els comtats. A partir
de l’anàlisi de les fonts, Miralles defineix l’obra com una resposta catalana als Anales de Zurita, en la qual Viladamor recorre a la traducció de cròniques castellanes novedoses en la tradició historiogràfica del país com les d’Ocampo i Morales —cronistes oficials, com l’aragonès— i Illescas, que forneixen l’eix del relat i que són completades puntualment amb fonts
catalanes (Carbonell, Beuter, Tarafa, Ponç d’Icard). En aquest sentit, l’estudi de la transmissió de la Història indica que Viladamor inaugura una nova línia historiogràfica que culmina
en Pujades, copista d’un dels manuscrits de la Història (Biblioteca Episcopal de Vic, ms. 224).
L’edició crítica del text es basa en el ms. Add. 25.418 de la British Library i es completa amb
un índex de noms i llocs. [M. T. S.]
3. Aquesta revista digital ha merescut diverses recensions. Cf. «Noves SL en format electrònic»: Llengua
i Ús. Núm. 20, p. 77-78; i també STRUBELL, Miquel: «Noves SL. Revista de Sociolingüística. Direcció General de
Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)». Digit·HVM. Núm. 3 <http://www.uoc.edu/humfil/digithum/digithum3/catala/Res_Novessl_Miquel/Noves-SL.htm>.

