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ment «i es queixaven del retard a rebre les llistes de paraules pel fet que era per mitjà de correu
postal.» Per a la catedràtica va ser una «llàstima» que l’ALPI no s’acabara.

El moderador va posar el punt final a l’acte amb l’anunci de la publicació del llibre del qual
és coautor, juntament amb Santi Cortés, La historia interna del ALPI. Correspondencia (1910-
1976), que la Universitat de València acaba de publicar. Així mateix, va presentar el blog que ha
dedicat a l’ALPI en Internet.

L’acte d’homenatge tenia prevista la participació telefònica de la filla de Tomás Navarro
Tomás, Joaquina Navarro Guirao, amb qui aquell va passar els últims anys de vida. Per problemes
tècnics no va poder establir-se la connexió, però com a continuació de l’acte, el professor del CEU
Vicent Garcia Perales va oferir una conferència a La Roda (Albacete) sobre l’ALPI en commemo-
ració de Navarro Tomás, durant el transcurs de la qual el poble natal del filòleg va gaudir d’una
xicoteta conversa amb Joaquina Navarro, que viu encara als EUA amb 93 anys. A l’acte de La Roda
també van fer acte de presència els dos nebots néts de Tomás Navarro Tomás, Roque i Tomás.

Tant els vídeos de l’homenatge a València com els de l’homenatge a La Roda estan disponi-
bles al Youtube.

Vicent Garcia Perales
Universitat CEU Cardenal Herrera

XXVIII Xornaes Internacionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana. – La
Facultad de Filología de la Universidad de Uviéu fue el escenario de las xxviii Xornaes Interna-
cionales d’Estudiu de l’Academia de la Llingua Asturiana celebradas entre los días 3 y 5 de no-
viembre.

Las conferencias ofrecidas y sus conferenciantes fueron: Fernando Sánchez Miret (Universi-
dá de Salamanca), «La hipótesis de la diptongación asturiana ante yod y wau a la luz de la Roma-
nística»; Vicente J. Marcet Rodríguez (Universidá de Jaén), «La representación de las sibilantes
en la documentación notarial leonesa en el paso del latín al romance»; Michele Loporcaro (Uni-
versidá de Zürich), «Sobre el origen del neutro asturiano: evidencia comparativa»; Ángel Iglesias
Ovejero (Universidá d’Orléans), «Situación actual del habla de El Rebollar, analogías y contrastes
con las hablas extremeñas».

Las comunicaciones, de temas diversos, fueron presentadas por los autores: Clara E. Prieto
Entrialgo, Xabiel Fernández García & Fernando Quintas González, Carlos Rubiera Tuya, Rubén
Fernández Martínez, Laura Marcos Domínguez, Xosé Martínez González & Xuan Xosé Llastra
Menéndez, Xosé Lluis García Arias, Miguel Ramos Corrada, Xuan Santori Vázquez-Azpiri, Vi-
cente García Oliva, Paula Pulgar Alves & José Antonio Calzón García, Marta Mori d’Arriba,
Aurelio González Ovies, Montse Machicado Compañy, Cristina García-Sampedro Clérigo, Fran-
cisco Fernández-Guisasola & Joaquín Fernández García, Joaquín Fernández García, Rodrigo Fer-
nández Alonso & José Martínez González, Nicolás Bartolomé Pérez.

Ana María Cano González
Universidad de Oviedo

II Seminario «Documentación Hispanoamericana en archivos y bibliotecas madrileñas»
(Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 3-6 de noviembre de 2009). – El Departamen-
to de Ciencias y Técnicas Historiográficas y de Arqueología de la Universidad Complutense de
Madrid organizó la segunda edición del Seminario dirigido por Juan Carlos Galende Díaz y Ma-
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