
volums, que contenen una descripció completa de la varietat estàndard catalana —amb la in-
formació dialectal necessària segons els casos—, Solà va dir que la GCCanava destinada als
especialistes de la llengua catalana, en particular, i als professionals que treballen amb la llen-
gua, en general.

La GCC va ser presentada el mateix dia de bell nou, però unes hores més tard i davant
d’un públic diferent, al centre que té el FNAC a la ciutat d’Alacant. En aquesta avinentesa, el
coordinador de l’obra, Joan Solà, va ser acompanyat per Enric Balaguer, director del Departa-
ment de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, i per Josep Martines, professor del ma-
teix departament. [B. M.]

Presentació de l’Atles Lingüístic del Domini Catalàal País Valencià.— El dia 14 d’a-
bril de 2003, en el marc del lliurament dels VI Premis de la Crítica de l’Institut Interuniversita-
ri de Filologia Valenciana (IIFV), que van tenir lloc a la Universitat d’Alacant, es va presen-
tar, amb una mica de retard per a l’any de publicació de l’obra, el primer volum de l’Atles
Lingüístic del Domini Català(Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2001 [ALDC]). L’acte va
ser presidit pel rector de la Universitat d’Alacant, Salvador Ordóñez, i els càrrecs de l’IIFV: el
Director, Rafael Alemany; el Subdirector, Manuel Pérez-Saldanya, i el Secretari, Josep Mar-
tines. Així mateix, van assistir a l’acte sengles representants de la Universitat de València (una
de les altres dues valencianes que són la matriu de l’IIFV) i de l’Institut d’Estudis Catalans.

Abans del lliurament pròpiament dit dels premis, es va desenvolupar la presentació de
l’ ALDC, que es va iniciar amb una breu introducció de Jordi Colomina, catedràtic de Filolo-
gia Catalana de la Universitat d’Alacant i membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, i
va continuar amb la intervenció dels codirectors de l’Atles, Joan Veny i Lídia Pons, catedrà-
tics de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. Entre tots dos van anar exposant a
intervals, primer els diferents aspectes que van caracteritzar la gestació de l’obra i el treball de
camp, amb el relat d’un anecdotari que va fer somriure el públic més d’un cop, i, després, van
passar a comentar alguns dels ítems del vocabulari que conté el volum aparegut, especialment
els mots relatius a malalties com el xarampió(o la pallola, com es diu majoritàriament en va-
lencià) i la verola(o pigota, també més corrent en valencià). Tot plegat, va ser una exposició
prou amena i molt ben il.lustrada amb la reproducció d’algunes pàgines de l’ALDC que es van
repartir entre el públic assistent.

L’acte es va cloure amb l’aparició en escena dels premiats: Santi Cortés, pel llibre Manuel
Sanchis Guarner 1911-1981: una vida per al diàleg; Ferran Torrent, per la novel.la Societat Li-
mitada;Moma Teatre, per la seua trajectòria de 20 anys fent teatre de qualitat en català al País
Valencià; Antoni Ariño i Vicent Salavert, per la seua obra Calendari de Festes de la Comuni-
tat Valenciana: Estiu; Xelo Miralles i Fèlix Tena, pel seu programa Medi Ambient de la Tele-
visió Valenciana, i Enric Lluch, per la narració per a infants Si la Gran Deessa ho vol. [B. M.]

* * *

Tesi doctoral d’Antonio Torres Torres. —El 4 d’abril de 2003, a la Universitat de Bar-
celona, Antonio Torres Torres va llegir la seva tesi sobre Procesos de americanización del lé-
xico hispánico. La tesi, dirigida per la Dra. Emma Martinell Gifre, té com a objectiu l’estudi
dels processos de canvi que els mots espanyols van experimentar en terres americanes, sobre-
tot els processos per adaptar-se a la designació de les noves realitats que es trobaven en el con-
tinent americà; molts dels mots estudiats pertanyen als camps semàntics de la vegetació, la
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