
notation de la phonie (VIIIe-XIe siècle); Roger Wright, Universitat de Liverpool: Sociophilology
and Twelfht Century Spain; António Emilinano, Universitat Nova de Lisboa: The early textuali-
zation of Portuguese in the late XIIth and early XIIIth century; Josep Moran i Ocerinjauregui,
Universitat de Barcelona: Inicio y desarrollo del catalán escrito; Gheorghe Chivu, Universitat
de Bucarest: Les plus anciens textes roumains: problèmes philologiques et linguistiques.

La cloenda fou a càrrec del prof. Alberto Varvaro (Universitat de Nàpols), que féu una
síntesi de totes les intervencions, les quals és previst que siguin publicades en la revista Me-
dioevo Romanzo. [J. Mo.]

XXI Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques (Uppsala, Suècia).—Entre els
dies 19 i 24 d’agost de 2002 es va celebrar a Uppsala el 21st International Congress of Ono-
mastic Sciences, organitzat per la Universitat d’Uppsala, l’Institut de Dialectologia, Onomàs-
tica i Recerca Folklòrica, i la Reial Acadèmia Gustau Adolf de Cultura Folklòrica de Suècia.
Amb el títol Noms en el llenguatge i en la societat, el congrés es va dividir en sis seccions: Te-
oria dels noms, Noms i societat, Formació, canvi i pèrdua de noms, Diccionaris i projectes de
noms, Tractament i Planificació de noms,i Noms en la literatura.

Les dues-centes seixanta-set comunicacions presentades es van completar amb tres con-
ferències plenàries i dues sessions especials. Les conferències van ser presentades per Svante
Strandberg (Uppsala, Suècia): Scandinavians at home and abroad in the Viking Age and the
Middle Ages. The evidence of place-names; Albrecht Greule (Regensburg, Alemanya): Na-
mentypen und Namenräume. Das Suffix-nd- und seine Varianten in germanischen Ortsna-
men; i Xosé Lluis García Arias (Oviedo/Uviéu, Spain): Personal names in place-names and in
historical documents. A comparison based on Spanish material. Les dues sessions especials es
van dedicar a l’ensenyament de l’onomàstica i a la promoció de la recerca onomàstica, d’una
banda, i a les publicacions onomàstiques, de l’altra.

El congrés va comptar amb un total de quatre-cents deu participants de quaranta-tres paï-
sos diferents, vuitanta dels quals provenien de terres de parla romànica. Així s’hi van aplegar
representants de França, Itàlia, Portugal, Romania i Espanya, amb tres comunicants catalans:
Emili Casanova i Herrero (Universitat de València): La formation des noms valenciens au
XVIIIe siècle; Joan Tort i Donada (Universitat de Barcelona): Place-names changes during the
Spanish revolution and civil war (1936-1939): Catalonia’s municipalities, i Xavier Gomila
Pons (Insitut Menorquí d’Estudis): Formation, change and loss in the maritime toponymy of
Menorca, Spain.

En definitiva, el congrés va reunir un elevat nombre d’especialistes en onomàstica de molt
distinta procedència geogràfica, fet que el va convertir en un escenari immillorable per conèi-
xer estudis onomàstics d’arreu del món i, més enllà, avaluar els diferents enfocaments des dels
quals es plantegen avui en dia les ciències onomàstiques. [X. G. P.]

Crònica d’activitats realitzades per la Universitat «Eörtvös Loránd de Budapest» i
altres entitats hongareses. —Vida universitària: L’any acadèmic 2001/2 va tenir lloc el quart
i darrer semestre de la tercera edició del programa biennal d’especialització en filologia cata-
lana. Els participants van poder seguir els següents cursos: literatura contemporània (Balázs
Déri); dialectologia (Ildikó Szijj); literatura medieval, amb especial atenció a Ausiàs Marc
(Adrià Castells).

Pel desembre de 2001, en el marc del programa de doctorat de romanística, va defensar la
seva tesi de doctorat (PhD) Nóra Rózsavári «Az aragóniai dialektus megjelenése Juan Fer-

CRÒNICA 483



nández de Heredia Marco Polo könyvében» (La presència del dialecte aragonès en el Marco
Polode Juan Fernández de Heredia).

Publicacions:A la fi del 2001 l’editorial Palimpszesztpublica la novel.la «A tenger» (El
mar) de l’escriptor mallorquí Blai Bonet, traduïda per Ervin Székely.

Ildikó Szijj, professora de lingüística portuguesa, que imparteix també cursos de gallec i
de català, edita en hongarès el text de la seva tesi de doctorat, defensada l’any 2000, sota el tí-
tol de «A galego ige története» (Història del verb gallec).

Mónika Szigetvári, autora de la tesi «Algunos aspectos de la influencia del catalán en el es-
pañol de Barcelona», llegida l’any 2001, publica en col.laboració amb Károly Morvay, en el
núm. XXIV /1 de la revista Lingüística Española Actual, una part de la tesi esmentada sota el tí-
tol «Apuntes sobre las propiedades combinatorias del verbo haceren el español de Barcelona».

S’editen també en hongarès les actes del col.loqui «Mil anys de relacions húngaro-catala-
nes», organitzat el 9 de novembre de 2001 per la universitat de Szeged.

Col.loquis: Entre els dies 3-5 d’octubre de 2002, en K. Morvay participa a Montpeller, en
el «Col.loqui Europeu d’Estudis Catalans», amb una comunicació, escrita juntament amb K.
Faluba, sobre «El coneixement de la literatura catalana a Hongria», llegida en la secció «La re-
cepció de la literatura catalana a Europa».

Aprofitem l’avinentesa per anunciar que en la reunió anual de la junta de govern de l’As-
sociació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes es va decidir que l’any 2006 la seu del
col.loqui internacional de l’AILLC seria Budapest. [K. M.]
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