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sobre la funció de la figura estudiada com a pont entre les cultures catalana i castellana i a propòsit 

dels criteris i components comparatistes en la seva obra crítica. 

Cal considerar derivació d’aquesta trobada la incorporació al programa de la VII Semana 
Complutense de las Letras de l’exposició sobre el Creuer Transatlàntic Universitari del 1934 

(Fons i Arxiu G. Díaz-Plaja, RABLL/UB) presentada el dia 25 d’abril de 2017 pels professors de 

la UB, Dra. Ana Díaz-Plaja Taboada i Dr. Marcelino Jiménez León, amb la col·laboració de la 

Sra. M. del Mar Merino Escobar, a la Facultat de Filologia de la UCM i mostrada a la Biblioteca 

de la susdita Facultat fins al dia 14 de maig. Amb posterioritat, l’exposició ha passat per la Biblio-

teca de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques de la UCM entre els dies 19 de maig i 16 de 

juny de 2017. Així mateix, està programada la seva presentació el mes d’octubre d’aquest mateix 

any a la Facultat de Filologia de la UNED, a la seva seu madrilenya del districte de Lavapiés, en 

l’antic edifici de l’església de les Escoles Pies de San Fernando. En aquests marges de donar a 

conèixer la susdita exposició d’aquella experiència universitària, es compta amb la seva integra-

ció en el programa del futur col·loqui Os Estudos Ibéricos a partir da periferia: os estudos gale-
gos, bascos e catalães, organitzat a la Universidade de Lisboa i previst per a inicis del mes de 

març de 2018.

La Revista de Filología Románica (UCM) incorporà al número i volum 33.2 de l’any 2016 (p. 

331-335 i 337-339) les necrològiques sobre el Dr. Martí de Riquer i Morera (1914-2013) i sobre el 

Dr. Antoni Badia i Margarit (1920-2014), mestres que sempre donaren suport i participaren en les 

activitats acadèmiques madrilenyes sobre llengua i literatura catalanes (Martín de Riquer. In me-
moriam, per Júlia Butinyà; Antoni Badia i Margarit [1920-2014], per Júlia Butinyà i J. M. Ribe-

ra). Desapareguts el Dr. Joaquim Molas i Batllori (1930-2015) i el Dr. Jordi Castellanos i Vila 

(1946-2012), malauradament no s’hi han pogut publicar les corresponents i meritòries necrològi-

ques que foren sol·licitades al seu dia a alguns dels seus immediats col·laboradors. Des d’aquesta 

crònica, la nostra fervent reconeixença als seus mestratges i als seus ajuts i participació en les 

nostres tasques.

Júlia Butinyà

Universidad Nacional de Educación a Distancia 

Joan M. Ribera 

Universidad Complutense de Madrid

1º Encontro de Línguas Ibéricas (ELI) (16 i 17 de setembre de 2016). —  EL 1º Encontro 
de Línguas Ibéricas (ELI) es va desenvolupar els dies 16 i 17 de setembre de 2016 a la Universida-
de da Beira Interior. Aquestes jornades van ser una iniciativa del Departamento de Letras de la 

Faculdade de Artes e Letras de la Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal) davant la 

falta d’una plataforma específica per a les llengües ibèriques, on dominen clarament les romàni-

ques.

L’encontro va tenir el subtítol de Conferências Internacionais de Linguística i esperem que es 

consolidi com un espai d’investigació, reflexió i divulgació que aplegui diverses propostes acadè-

miques i científiques al voltant de la lingüística, específicament al voltant de totes les llengües i 

varietats diatòpiques peninsulars, així com les varietats americanes, africanes i asiàtiques esdevin-

gudes dels parlars originaris de la Península.

L’ELI pretén ser bianual i sempre hi estaran presents el portuguès i l’espanyol (les dues llen-

gües que conformen la llicenciatura «Estudos Portugueses e Espanhóis» del departament de lle-

tres) i altres dues que aniran rotant. En aquesta primera edició van ser el gallec i el sefardita: el 

gallec degut a la proximitat lingüística i històrica amb el portuguès i el sefardita per la relació his-
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tòrica dels jueus a la Península. La Beira (regió on se situa la UBI) ha estat secularment una zona 

de població i tradició jueva encara important.

S’hi van presentar un total de 40 comunicacions, incloses en tres àrees temàtiques: gènesi i 

evolució de les llengües ibèriques, ensenyament de les llengües ibèriques com a llengua estrangera 

o segona llengua LE/L2 i ensenyament de les llengües ibèriques a l’era digital.

Les quatre conferències plenàries (per ordre de presentació) van ser les següents:

«Mudanças ‘falhadas’ no português dos séculos xv-xvii», impartida per la Dra. Ana Maria 

Martins, catedràtica de la Universidade de Lisboa; «La adquisición de la gramática en lenguas 

afines», a càrrec de la Dra. Marta Baralo Ottonello, catedràtica de la Universidad Elio de Nebrija 

de Madrid; «Galego e portugués: afinidade e diverxencia», pronunciada per la Dra. Rosario Álva-

rez Blanco, catedràtica de la Universidade de Santiago de Compostela, i «La lengua sefardí: cróni-

ca de una desaparición anunciada», impartida per la Dra. Coloma Lleal Galceran, catedràtica de la 

Universitat de Barcelona.

S’hi van presentar comunicacions sobre diferents aspectes de l’asturià (dràstica substitució 

urbana), el català (ensenyament a Brno), l’espanyol peninsular (educació multicultural; qüestions 

de traducció; les TICS; tonicitat contrastada amb el portuguès; l’agentivitat en construccions abso-

lutes contrastades amb el català; ciberperiodisme; neologia i variació al castellà oriental al segle 

xv; ecoturisme), l’espanyol americà (estratègies d’aprenentatge de vocabulari), la fala (Càceres) 

(la situació a l’escola; sintaxi pronominal), el gallec (la diglòssia a la literatura), la llengua viso-

gestual (panoràmica a la Península), el mirandès (qüestions fonètiques i lèxiques), el portuguès 

peninsular (els plurals verbals i l’infinitiu a Gil Vicente; la preposició amb gerundi; el verb tomar 

i la seva diacronia; la interllengua; l’aprenentatge a Polònia; a Mèxic; estratègies d’evitació; arxius 

diacrònics i dialectals; lingüística de corpus) i el portuguès americà (la paraula tipo i els seus usos; 

magis-mais-mas; col·locació pronominal; l’ensenyament de l’espanyol), entre d’altres.

Els debats posteriors a les ponències van fer palès l’interès dels assistents.

La comissió científica, la van formar els següents professors: Ana María García Martín (Uni-

versidad de Salamanca), Carmen Fernández Juncal (Universidad de Salamanca), Graça Rio-Torto 

(Universidade de Coimbra), Juan Carrasco González (Universidad de Extremadura), Ibon Sarasola 

(Errazkin Euskal Herriko Unibertsitatea / Euskaltzaindia), Maria da Graça Castro Pinto (Universi-

dade do Porto), Maria-Pilar Perea Sabater (Universitat de Barcelona), Paulo Osório (Universidade 

da Beira Interior), Ramón Mariño Paz (Universidade de Santiago de Compostela), Rosario 

Álvarez Blanco (Universidade de Santigo de Compostela) i Teresa Lino (Universidade Nova de 

Lisboa).

Les jornades van acabar amb una visita al museu jueu de Belmonte, on la directora va impartir 

una petita palestra sobre els criptojueus de la Beira.

Esperem que en futures edicions l’ELI es consolidi definitivament.

Ignacio Vázquez Diéguez

Universidade da Beira Interior (Covilhã, Portugal)

Investidura com a doctor honoris causa del professor Joan Veny per la Universitat de les 
Illes Balears (10 d’octubre de 2016). —  Agombolat per família, amics, deixebles, col·legues, 

fills del seu Campos natal, gent vinguda de l’illa i de la mar enllà, el professor Joan Veny es dispo-

sava a plantar al Campus de la UIB, poc abans del migdia, un Cercis siliquastrum L., «arbre de 

l’amor, arbre que servarà la seva memòria entre nosaltres», tal com figurava al díptic lliurat pels 

responsables de protocol per anunciar la solemne investidura com a doctor honoris causa del mes-

tre de la dialectologia catalana. Poc després, la sala d’actes de Son Lledó va acollir una cerimònia 
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