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nitzat conjuntament pel Grup d’estudis de traducció, recepció i literatura catalana (TRILCAT), de la 
Universitat Pompeu Fabra, i el Grup de recerca en traducció i recepció de les literatures (TRELIT), 
de la Universitat de Barcelona, en col·laboració amb la Delegació a Catalunya del Consejo Supe-
rior de Investigaciones Científicas (CSIC).
 El col·loqui es va distribuir al voltant de cinc eixos temàtics diferenciats: traducció entre lite-
ratures ibèriques; autotraducció entre literatures ibèriques; presència i interaccions entre literatu-
res ibèriques; recepció comparada de la literatura estrangera en les literatures ibèriques i recepció 
comparada de les literatures ibèriques en un àmbit literari estranger.
 Es van presentar prop de vuitanta comunicacions i es van oferir tres conferències –Francesc 
Parcerisas, «La difusió de la literatura catalana en el món editorial espanyol»; Daniel-Henri Page-
aux, «La Península Ibérica como espacio intercultural», Leonardo Romero Tobar, «El Romanticis-
mo y las primeras historias de las literaturas ibéricas»–, i quatre ponències –Fernando Cabo, «His-
toriografía literaria y literaturas ibéricas en el siglo xix: una perspectiva comparada»; Camiño 
Noia, «La alternancia oralidad-escritura en la trasmisión de la narrativa oral en la Península Ibéri-
ca»; Julio César Santoyo, «Autotraducciones intrapeninsulares: razones históricas, motivos actua-
les»; Víctor Martínez-Gil, «Portugal i Ibèria en L’Atlàntida: la influència de Luis de Camoes en 
Jacint Verdaguer»).
 El col·loqui va comptar amb una participació rica i diversa d’investigadors d’arreu del món. 
A banda de l’important gruix de col·laboracions i aportacions procedents de diverses universitats 
de la Península Ibèrica, hi va haver comunicacions també de França, Itàlia, el Regne Unit, Mèxic, 
el Canadà, els Estats Units i Taiwan. Cal remarcar, entre altres aspectes, la presència per primer 
cop en el col·loqui d’alguns dels màxims especialistes en les diferents literatures de l’àmbit penin-
sular, de les més consolidades –la basca, la catalana, l’espanyola, la gallega i la portuguesa– a les 
de caràcter més emergent des del punt de vista de la recerca, com ara l’aragonesa o l’asturiana. 
Des d’aquesta perspectiva, al llarg dels debats generats per les intervencions dels investigadors 
participants en el col·loqui, es va poder constatar la important retroalimentació que es dóna entre 
el conjunt de les literatures peninsulars, així com la necessitat de continuar potenciant aquestes 
trobades entre investigadors en el futur.
 S’ha previst la publicació de les actes del col·loqui amb el contingut de les conferències, po-
nències i comunicacions presentades.

Josep Ramis
Universitat Pompeu Fabra

 VIth Congress of Dialectology and Geolinguistics (University of Maribor, Maribor, Es-
lovènia, del 14 al 18 de setembre de 2009). – L’Associació Internacional de Dialectologia i Ge-
olingüística (SIDG) va fer la sisena trobada a la ciutat de Maribor (Eslovènia), organitzada pel 
Departament de Llengües i Literatures Eslovenes, sota la presidència de la professora Mihaela 
Koletnik, després dels congressos de Bamberg (1994), Amsterdam (1997), Lublin (2000), Riga 
(2003) i Braga (2006).
 Els temes que, a grans trets, es van desenvolupar estaven relacionats amb les recents aproxi-
macions metodològiques i tècniques de la geografia lingüística, amb la dialectologia filològica, 
amb la dialèctica entre estandardització i dialectalització, amb les varietats lingüístiques emer-
gents, amb el contacte lingüístic, amb les fronteres dialectals, amb els atles lingüístics i amb pro-
jectes de recerca en desenvolupament.
 El congrés va girar a l’entorn de sis ponències, centrades bàsicament en els estudis sobre di-
alectologia eslovena, i de tres sessions paral·leles que es desenvoluparen al llarg dels quatre dies 
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que el congrés va durar, i que aplegaren noranta-cinc intervencions. Malgrat que les llengües ofi-
cials van ser l’anglès, el francès, l’alemany, el rus, l’italià, l’eslovè i l’espanyol, l’anglès fou la 
llengua de comunicació majoritària.
 Per raó de la ubicació, una secció del congrés fou destinada a l’eslovè, amb comunicacions 
centrades en la descripció d’atles, com ara «Presentation of work on the dialectal atlas of Slovene 
Istria and Kras (dasik) (nasik)», de Suzana Giljanoviæ, o «Dual vs. plural forms in Slovene dia-
lects», de Tjaša Jakop.
 En les altres dues seccions es presentaren comunicacions, de les quals destaquem un petit 
nombre, d’abast temàtic i geogràfic divers, tenint com a centre l’italià («Elicitation problems in 
the Romance dialects of Italy: the case of diphthongization», de Giovanni Abete), el gallec («Das 
terras da Rosalia às terras de Miguel Torga. Distribución geográfica de léxico referido a plantas en 
Galicia y el norte de Portugal», de Xosé Alfonso Álvarez Pérez; «Lexical areas in the Iberian pe-
ninsula based on a proposal by Lindley Cintra», de Francisco Dubert i Xulio Sousa), el japonès, 
amb una presència, com és habitual, força nombrosa («Making paradigms of verbs and adjectives 
using a dialect corpus», de Chitsuko Fukushima; «On the decay, preservation and restoration of 
Christian vocabulary in the Kyushu district of Japan since the 16th century», de Shunsuke Ogawa, 
«Dialect propagation from Kyoto to the north», d’Akemi Yamashita), el basc («Sociolinguistic 
and geolinguistic variation in the basque language», de Gotzon Aurrekoetxea), el való («Les dé-
signations des jumeaux dans les dialectes de Wallonie: la réorganisation d‘un système», d’Esther 
Baiwir), el portuguès («Duplex: developing tools for the study of (European Portuguese) dialect 
syntax», d’Ernestina Carrillo i Catarina Magro) i el català («Applying quantitative analysis tech-
niques to ‘La flexió verbal en els dialectes catalans», de Maria Pilar Perea i Hiroto Ueda).
 Les intervencions del congrés presentaren una temàtica molt variada: es traçaren panoràmi-
ques relacionades amb les llengües eslaves, amb la fiabilitat de manuscrits danesos dels segle xviii 
com a reflex de la parla urbana, amb les aportacions dels diccionaris dialectals, amb nous projec-
tes relacionats amb la dialectologia audiovisual, amb els atles editats a internet, amb la interferèn-
cia lingüística, amb aspectes sintàctics, morfològics i sociolingüístics de caràcter dialectal i també 
es van fer revisions crítiques sobre certs aspectes metodològics.
 En conjunt el congrés aplegà aportacions ben diverses que mostren l’actualitat i la modernitat 
de la dialectologia i l’interès que desperta en molts estudiosos, que fan contribucions ben interes-
sants tant des del vessant geolingüístic com sociolingüístic.

Maria Pilar Perea
Universitat de Barcelona

 «Dialectologia» (ISSN: 2013-2247), revista electrònica, Maria Pilar Perea i Gotzon Aur-
rekoetxea (directors), Publicacions de la Universitat de Barcelona. – L’estiu de l’any 2008 va 
veure la llum el primer número de la revista electrònica «Dialectologia» (http://www.publicaci-
ons.ub.es/revistes/dialectologia1/), editada amb l’ajut del Vicerectorat de Política Lingüística i 
actualment amb el suport del Vicerectorat d’Informació i Comunicació.
 Aquesta publicació té quatre objectius fonamentals: 1) oferir als dialectòlegs d’arreu del món 
un fòrum per intercanviar idees i mètodes; 2) crear vincles entre la dialectologia i altres disciplines 
més o menys afins; 3) estudiar la variació lingüística des de diversos punts de vista; 4) actualitzar 
la disciplina dialectològica mitjançant la incorporació de tècniques i d’aproximacions teòriques 
modernes.
 «Dialectologia» és una revista bianual, que vol reunir contribucions d’estudiosos de diferents 
universitats i d’especialitats diverses (geolingüística, aproximacions metodològiques, anàlisi de 
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