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mes del català, publicat per l’IEC (Barcelona, 1999) i que constitueix la tesi doctoral de l’autora. Van intervenir en l’acte, a més de Robert Ferrer, director d’aquell centre, Jordi Sarsanedas, en representació del president de la Secció Filològica de l’IEC, Joan Veny, director de la
tesi, i l’autora, Montserrat Barri. Es tracta d’un estudi ampli i acurat dels mots d’origen francès
acollits pel català al llarg dels segles, que aborda tant els factors externs que han afavorit aquella transposició com l’anàlisi monogràfica de cada unitat lèxica. [J. V.]
Borsa d’estudis catalanoalemanya «Rudolf Brummer» (1999/2000). —Des de l’any
1999, l’Associació Germano-Catalana (Deutscher Katalanistenverband e.V.; DKV), entitat
associativa de la catalanística científica en els països de parla alemanya, atorga una borsa d’estudis en memòria del filòleg i romanista Rudolf Brummer (1907-1989), que amb els seus treballs i publicacions va contribuir de manera decisiva a la propagació dels estudis sobre llengua i literatura catalanes dins de l’àmbit acadèmic alemany. La borsa d’estudis «Rudolf
Brummer», d’una dotació de 500.000 ptes., es va poder instituir gràcies al suport financer de
la Generalitat de Catalunya i s’atorga anualment a un o dos investigadors pertanyents a universitats alemanyes i que treballen sobre temes relacionats amb els Països Catalans en una
perspectiva comparativa. Es premien sobretot estudis sobre les relacions germanocatalanes en
el camp de la llengua i la literatura, però també treballs i projectes vinculats amb l’art, la història i la política. L’ajut de la borsa té l’objectiu de facilitar als investigadors becaris una estada
d’estudi en els territoris de llengua catalana.
Fins ara, la borsa d’estudis «Rudolf Brummer» es va adjudicar dues vegades. L’any 1999,
la van rebre Michael Ebmeyer M. A. (Univ. de Tubinga) pel seu projecte de tesi doctoral de literatura «La representació de conflictes culturals en el teatre dels anys noranta a Barcelona i
Berlín» i Dr. Thomas Gergen (Univ. de Saarbrücken i Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale de Poitiers) per un treball històric sobre «Els moviments pacifistes a la Catalunya dels segles XI i XII». També la borsa de l’any 2000 es va compartir entre dos joves investigadors, ambdós amb projectes de tesis doctorals de literatura romànica i comparada: en
va rebre una part Corinna Waffender M.A. (Univ. Humboldt de Berlín) pel seu estudi sobre
«Dones escriuen la ciutat – Berlín i Barcelona en les obres d’autores contemporànies: una
comparació germano-catalana», mentre que l’altra meitat es va atorgar a Edmund Voges M.
A. (Kiel) per un treball intitulat «Riga – Barcelona – Madrid 1888-1929. La mirada d’Espanya cap al Nord i la construcció d’una Catalunya moderna», projecte que forma part del grup de
recerca doctoral «Imaginatio borealis – Percepció, recepció i construcció del Nord» de la
Univ. de Kiel. [C. D. P.]
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La Universitat de València i l’Humanisme: Studia Humanitatis i Renovació Cultural a Europa i el Nou Món (València – Xàtiva, del 3 al 8 d’abril de 2000). —El Congrés
s’inscriu dintre el marc de la commemoració dels cinc-cents anys de la Univ. de València; ha
comptat amb dotze ponències i cinquanta-nou comunicacions —tot un èxit, doncs.
Atesa la temàtica i l’ocasió, la majoria de ponències i comunicacions estaven relacionades
amb la tradició humanística valenciana, centrant-se especialment en la Univ. de València
(ponència d’E. Sánchez Salor, «¿Por qué Arte de Gramática enseñar en la Universidad del s.
XVI? El caso de Valencia») i en la figura de J. Lluís Vives. Aquesta darrera ha estat objecte de
múltiples comunicacions, com la de C. Bernal («Plauto, Terencio en las obras didácticas de J.

