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pellans amb tomaca, els abissinis i espardenyes, les bajoques farcides o els rosegons, tot acompa-
nyat de begudes autòctones com la cervesa Na Valora o el famós cafè licor.

No és la primera vegada que la Secció Filològica es desplaça al País Valencià en el marc del
seu programa d’eixides fora de Barcelona per a conèixer de primera mà la realitat de la llengua ca-
talana i fer-se conèixer arreu dels Països Catalans. A València ja era la segona ocasió que acudia; a
Alacant també s’havia desplaçat en dues ocasions. Ara bé, en cap de les dues primeres ciutats valen-
cianes no ha estat mai rebuda per les seues autoritats municipals ni molt menys pels representants
de la Generalitat Valenciana. Sempre, han estat les autoritats universitàries d’ambdues ciutats les
encarregades de rebre la Secció Filològica. En canvi, a les altres poblacions visitades (Alcoi, Caste-
lló de la Plana, Elx, Guardamar, Morella, Novelda i Sant Vicent del Raspeig), sí que s’ha produït
una recepció amb tots els honors per part dels seus alcaldes i regidors (fins i tot, a Jumella, de la
Regió de Múrcia, va ser rebuda la Secció Filològica pels representants del municipi). Hi ha, per tant,
una assignatura pendent que té el País Valencià (en el seu conjunt) amb l’acadèmia de la llengua
catalana que no es pot anar emplenant municipi a municipi ni es pot perllongar massa més en el
temps. Caldrà que, en benefici de la llengua comuna, no es retarde més el retrobament desitjat.

Brauli Montoya Abat
Universitat d’Alacant

Institut d’Estudis Catalans

«Filología Románica Hoy» (3, 4 i 5 de novembre de 2011). — Els dies 3, 4 i 5 de novembre
de 2011 es va celebrar a la Facultat de Filologia de la Universidad Complutense de Madrid el con-
grés Filología Románica Hoy, que, amb el subtítol de I encuentro de jóvenes investigadores y
doctores en Filología, Lingüística y Literaturas Románicas y áreas afines, volia ser un lloc de
trobada, posada en comú i de reflexió dels joves investigadors de l’àmbit de la filologia romànica.
Cal dir que l’èxit de la convocatòria va superar amb escreix les perspectives dels organitzadors que
van haver d’allargar un dia més dels previstos el congrés i programar les comunicacions en sessi-
ons simultànies (desdoblades en una secció de temes lingüístics i una de temes literaris) per donar
cabuda a l’afluència de presentacions. La trobada s’estructurà al voltant de dues conferències ple-
nàries, dues taules rodones, diverses sessions de presentació de projectes de recerca en plenari, i les
sessions de presentació de comunicacions individuals, desdoblades, com hem dit, a causa del seu
gran nombre. Les dues conferències plenàries es presentaren amb aquest títol però en realitat con-
sistiren en sengles diàlegs entre romanistes, en cada cas, un investigador d’orientació més aviat
literària i un d’orientació més aviat lingüística amb la presència d’un moderador; així intervingue-
ren en la sessió inaugural Glyn Hambrook de la Universitat de Wolverhampton (Regne Unit) i
Fernando Sánchez Miret de la Universitat de Salamanca, i, en el segon d’aquests diàlegs, Emili
Casanova de la Universitat de València i Isabel de Riquer de la Universitat de Barcelona. Aquest
format ben original donà com a resultat unes intervencions no només amenes i humanes sinó, so-
bretot, unes intervencions que posaren en relleu l’esperit de la romanística, esperit essencialment
comparatista i caracteritzat per l’amplitud de mires. Les dues taules rodones s’articularen sota els
títols «Perspectivas de futuro para la romanística» i «Las publicaciones científicas y la difusión de
la investigación en lingüística y literatura románicas».

En les sessions de presentacions de projectes de recerca se’n presentaren de molt diversos: des
de projectes dedicats a la lexicologia i lexicografia, a projectes d’estudis culturals, de literatura de
viatges o projectes de creació i tractament de corpus digitalitzats de textos, literaris o no, de diver-
sos àmbits de la Romània.

De les presentacions de comunicacions individuals en destacarem només, ja que no és possible
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ressenyar-les totes individualment i ni tan sols enumerar-les, la presència de investigadors no no-
més d’Espanya sinó també de diversos països europeus tant de llengua romànica com de llengua no
romànica (Itàlia, França, Romania, Suïssa, Alemanya, Polònia, etc.) i fins i tot de fora d’Europa
(Japó, Estats Units, etc.). La joventut dels investigadors presents, la diversitat de les temàtiques
sobre les quals fan recerca i el bon nivell de les presentacions fan que no haguem de ser pessimistes
pel que fa al futur de la filologia romànica.

Tot el congrés fou organitzat, amb eficàcia i simpatia, pels membres de la secció de Filologia
Romànica de la Universidad Complutense encapçalats per la professora Eugenia Popeanga-Chelaru.
Entre tots aconseguiren, malgrat el programa tan atapeït que provocà algun retard i algunes presses,
que el congrés fos un èxit científic i humà.

Maria-Reina Bastardas i Rufat
Universitat de Barcelona

Mare Loquens: Colloque international sur l’étymologie et la géolinguistique romane à la
mémoire de Vojmir Vinja (1921-2007) (Zadar, 11-12 de novembre de 2011). — Els dies 11
i 12 de novembre de 2011, a la Universitat de Zadar, a Croàcia, el Centre d’Investigacions Onomàs-
tiques Adriàtiques, el Departament d’Estudis Francesos i Iberoromànics i el Departament d’Itali-
anística de la Universitat de Zadar van organitzar un col·loqui internacional dedicat a la memòria
del gran humanista, filòleg i excel·lent coneixedor de la Mediterrània Vojmir Vinja, deixeble del
mestre Petar Skok. Cal subratllar la participació i el suport al congrés de l’Institut Ramon Llull i de
la Xunta de Galicia. L’objectiu d’aquest col·loqui, a més de destacar la contribució de l’obra del
professor Vinja a la lingüística romànica, va ser la unificació i el foment del desenvolupament de
la recerca en l’àmbit mediterrani de temes de geografia lingüística i etimologia dins de la Romània
i dels seus voltants, amb una forta empremta de caire onomàstic. Durant aquestes conferències es
va fer palès que la feina feta pel professor Vinja és una herència imprescindible per als projectes
que tenen com a propòsit la continuació dels seus treballs.

Dia 11:
August Kovačec (Universitat de Zagreb): «L’apport scientifique du professeur Vojmir Vinja

dans le domaine de la linguistique romane»; Vladimir Skračić (Centre d’Investigacions Onomàsti-
ques Adriàtiques, Universitat de Zadar): «Centre d’Investigacions Onomàstiques Adriàtiques»;
Maria Pilar Perea Sabater (Universitat de Barcelona): «Tecnologías informáticas y variación dia-
lectal»; José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona): «Mar y meteorología popular en la
Romania»; Robert Blagoni (Universitat de Pula): «Aspetti sociolinguistici dell’inchiesta dialetta-
le»; Manuel González González (Universitat de Santiago de Compostela): «Algunhas áreas lingüís-
ticas na franxa costeira de Galicia»; Xosé Afonso Álvarez Pérez (Universitat de Lisboa): «Oltre
quella ‘foce stretta’: un viaggio geolinguistico attraverso l’Atlantico portoghese»; Michel Contini
(Universitat de Grenoble 3): «Geografia linguistica della Sardegna»; Antonio Romano (Universi-
tat de Torino): «La caratterizzazione greco-romanza della fitonimia popolare salentina»; Germà
Colón Domènech (Universitat de Basel): «Variació diatòpica en català».

Dia 12:
Joan Veny i Clar (Universitat de Barcelona): «Vocabulaire ichtyonimique et nautique catalan

dans la Romania»; João Saramago (Universitat de Lisboa): «La nomenclature des poissons aux
Açores»; Nikola Vuletić (Centre d’Investigacions Onomàstiques Adriàtiques, Universitat de Za-
dar): «El proyecto LASDO (Atlas Lingüístico de las Islas de la Dalmacia Septentrional)»; Ante
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