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 Presentació a la Real Academia Española (RAE) del Nuevo Tesoro Lexicográfico del 
Español. – El dia 9 de desembre de 2008 fou presentada a la seu de la RAE l’obra de Lidio Nieto, 
investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, i Manuel Alvar, catedràtic de 
llengua espanyola de la Universitat Complutense de Madrid, Nuevo Tesoro Lexicográfico del Es
pañol, un recull històric d’unes 100.000 variants lèxiques, des del segle xiv fins al 1726, any de 
la publicació el Diccionario de Autoridades de la RAE. Consta d’onze volums. Reflecteix la his-
tòria dels mots a través de tots els diccionaris, glossaris i repertoris que s’han trobat al llarg del 
període esmentat, alguns de caràcter tecnicocientífic i, doncs, de terminologia especialitzada; per 
la qual cosa és un diccionari de diccionaris. Ha suposat un treball de recerca ingent. A més de 
l’espanyol, en el Nuevo Tesoro Lexicográfico hi són també presents el llatí, l’àrab, l’hebreu, el 
portuguès, el basc, el català, el francès, l’italià, el flamenc, l’alemany i l’anglès.
 L’acte solemne fou presidit pel director de la RAE, Víctor García de la Concha, i pels minis-
tres d’Educació, Política Social i Esport, Mercedes Cabrera, i de Cultura, César Antonio Molina, 
els quals feren sengles intervencions. Els autors exposaren les característiques de l’obra. El vice-
director de la RAE, José Antonio Pascual, destacà la importància de poder comptar amb un corpus 
tan ampli, que serà especialment útil per al Nuevo diccionario histórico de la lengua española, 
que ell dirigeix. I el membre corresponent de la RAE, Germà Colón, un dels lexicòlegs més des-
tacats en l’àmbit de la romanística, féu una anàlisi del sentit dels resultats d’una investigació 
cabdal per al coneixement de l’evolució del lèxic.
 A la sessió de presentació hi eren presents el rector de la Universitat Complutense de Madrid, 
Carlos Berzosa Alonso-Martínez, institució que ha col·laborat en el projecte juntament amb la 
RAE, i el president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Martí i Castell.
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 Tesi doctoral de Francesc Josep Cremades (Universitat d’Alacant, 6 de juliol de 2009). 
– Francesc Josep Cremades Rodríguez va presentar la tesi titulada Traducció al castellà del Regi
ment de preservació a epidèmcia o pestilència e mortaldats de Jacme d’Agramont, dirigida per 
Vicent Martines i en el marc del Programa de Doctorat en Traducció i Interpretació. Menció de 
Qualitat de la Universitat d’Alacant. Després d’una introducció sobre la medicina galènica, inte-
ressants observacions mèdiques sobre la pestilència medieval, la societat burgesa del moment i 
l’ensenyament universitari a Europa i concretament a l’Estudi General de Lleida, l’autor va fer 
una anàlisi meticulosa del preciós text de Jacme d’Agramont i comentaris diversos sobre les difi-
cultats amb què va topar per a la seva correcta traducció al castellà, que és objecte de comparació 
amb l’anglesa de 1948. El doctorand va insistir en el ressò internacional del tractat d’Agramont i 
en el seu enorme interès per a la història de la medicina, a més del filològic, que ja havia estat 
posat en relleu. El tribunal, format per Fernando Navarro, Pedro Mogorrón, de la Universitat 
d’Alacant, Anna Maria Babbi, de la Universitat de Verona, Antoni Ferrando, de la Universitat de 
València, i Joan Veny, de la Universitat de Barcelona, va atorgar-li la màxima qualificació.
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