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com Jürgen Untermann, Enzo Caffarelli, Josep Moran o Dieter Kremer. Les sessions es van realitzar a la Facultade de Filoloxía de l’esmentada universitat i estaven organitzades en cinc
apartats: 1) Toponimia (des de la toponímia major a la microtoponímia, i des de la recerca etimològica fins als processos de normalització); 2) Antroponimia (tant pel que fa a l’estudi de les
tendències o dels aspectes etimològics, com pel que fa a la relació amb altres disciplines com la
fonètica, la dialectologia, etc.); 3) Os outros nomes (referit als noms d’animals, vehicles, edificis, etc.); 4) Onomástica literaria (en relació amb els noms propis emprats en la literatura), i 5)
Padre Sarmiento, onomástico (quant a l’estudi de la seva àmplia obra, que conté molta informació onomàstica a banda del seu Onomástico etimolóxico). Des d’un punt de vista general,
van predominar les participacions en el camp de la toponímia principalment i de l’antroponímia, encara que també van ser prou nombroses les dedicades a l’onomàstica literària.
Ultra les nombroses comunicacions, una cinquantena, el congrés va comptar amb dues
conferències i tres taules rodones. Ramón Lorenzo va realitzar la conferència inaugural del
congrés, Sarmiento e a Onomástica, i l’últim dia Jürgen Untermann va pronunciar una conferència molt interessant sobre toponímia antiga titulada Griegos, romanos y «bárbaros» en la
toponimia paleohispánica. Pel que fa a les taules rodones, a Situación onomástica da Gallaecia, Juan J. Moralejo Álvarez, Jürgen Untermann, Amílcar Guerra i Carlos Búa van debatre
sobre els problemes de l’onomàstica antiga del nord-oest de la península Ibèrica; a la dedicada a les Tendencias actuais da antroponimia persoal en territorios hispánicos (galego, catalán, vasco e portugués), Ana Isabel Boullón, Ivo Castro, Emili Casanova i Mikel Gorroxategi
van repassar respectivament les tendències actuals en l’antroponímia personal gallega, portuguesa, catalana i basca, i van aportar una informació que va resultar molt remarcable, perquè
aquestes tendències presenten unes característiques molt diferenciades en els diversos àmbits
lingüístics; i, finalment, a As Academias e a toponimia das autonomías históricas, Xesús Ferro, per part de la Real Academia Galega, Josep Moran, com a representant de l’Institut d’Estudis Catalans, i Jose Luis Lizundia, per Euskaltzaindia, van analitzar les posicions de les diferents acadèmies pel que fa a l’ús de l’exonímia, un tema controvertit i interessant, més si es
té en compte el marc actual de la Unió Europea i el procés que avui coneixem com la globalització, en aquest cas pel que fa a la circulació de la informació, els mitjans de comunicació,
els transports o el turisme. [J. A. R.]
Canvi en la presidència de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana. —Dimisión de Xosé
Lluis García Arias como presidente de la Academia de la Llingua Asturiana: Tras la publicación de la Gramática de la Llingua Asturiana (1998; 3ª ed. 2001) y del Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA) (2000) que cerraron una primera fase del proceso normativizador, el
día 10 de enero de 2001, en una Xunta Ordinaria de la Academia de la Llingua, el Dr. Xosé
Lluis García Arias presentó su dimisión al Pleno de la institución, que presidía desde la fundación de la misma en 1981. El Dr. Miguel Ramos Corrada, Vicepresidente, asumió las funciones representativas de la presidencia de la Academia hasta la celebración de elecciones, fijadas para el día 25 de mayo de 2001. Ana María Cano González, nueva Presidenta de la
Academia de la Llingua Asturiana: El día 25 de mayo de 2001 y tras la votación celebrada en
una Xunta Estraordinaria de la Academia de la Llingua Asturiana, la Dra. Ana María Cano
González fue elegida por mayoría absoluta de los académicos presentes y sin ningún voto en
contra Presidenta de la institución. La Dra. Cano González es miembro numerario de la Academia de la Llingua Asturiana desde la fundación de la misma en 1981, catedrática de Filología Románica de la Universidad de Oviedo y decana de la Facultad de Filología. [A. M. C. G.]

