
— 101. Mª Belén García López & Mª José García Rico & Blanca E. González Fernández,
Conceyu de Tapia (3). Parroquia de Serantes, Uviéu, ALLA , 2003.

— 102. Xulio Llaneza Fernández, Conceyu de Llaviana (5). Parroquia de Carrio, Uviéu,
ALLA , 2003.

Colección Llibrería Académica
— 33. Xulio Arbesú, Un raposu en Tresmonte. Uviéu, ALLA, 2003.
— 34. María Esther García López, L.luribaga. Uviéu, ALLA, 2003.
— 35. Aurelio G. Ovies, 34 poemes (a imaxe del silenciu). Uviéu, ALLA, 2003.

ColecciónMázcara
— 8. Pablo Rodríguez Medina, Orbaya. Uviéu, ALLA , 2003.

Colección Estaya Pedagóxica
— 16. Xosé Antón González Riaño (coord.),Nueves llendes na enseñanza d’una llingua mi-

noritaria, Uviéu, ALLA , 2003.
— 17. Ángel Huguet Canalis, Lenguaje y rendimiento escolar. Un estudio sobre las rela-

ciones entre el conocimiento lingüístico y matemático en el contexto bilingüe asturiano. Uviéu,
ALLA , 2003.

Otros títulos fuera de colección
— El mio primer vocabulariu n’asturianu. Uviéu, ALLA , 2003.
— El meu primeiro vocabulario na fala. Uviéu, ALLA , 2003.
— Xulio Fernández Viejo La formación histórica de la llingua asturiana, Uviéu, Trabe,

2003 [A. M. C. G.]

* * *

VII Congrés Internacional d’Estudis Gallecs de la AIEG.— Os días 28 a 31 de maio
de 2003 celebrouse na Universitat de Barcelona o VII Congreso Internacional de Estudios Ga-
legos da AIEG (Asociación Internacional de Estudios Galegos), que reuniu máis de 130 po-
ñentes de todo o mundo nos estudios galegos (literatura, lingua, historia, filosofía, estudios mi-
gratorios, artes, xeografía, antropoloxía...), especialmente daquelas universidades onde existen
Centres de Estudios Galegos. Nesta edición propúxose traballar desde visións teóricas actuais e
desde a transversalidade dous temas: «Mulleres en Galicia» e «Galicia e os outros pobos da Pe-
nínsula». Nas sesións plenarias participaron especialistas ben recoñecidos no seu ámbito, como
o medievalista Giuseppe Tavani, os historiadores Ramón Villares, Xosé Ramón Barreiro (pre-
sidente da Real Academia Galega), Enric Ucelay da Cal, Pilar Cagiao, os especialistas en co-
municación e tamén escritores Margarita Ledo, Víctor Freixanes, a artista María Ruído, e un
dos novos referentes das teorías de xénero, Beatriz Suárez Briones. Tamén interviron no con-
greso a lingüista Rosario Alvarez, que acaba de ingresar na Real Academia Galega, Arturo Ca-
sas, o profesor de literatura hispanomericana da University of California Santa Barbara, Víctor
Fuentes, os investigadores cataláns Joan Solà, José Enrique Gargallo, Víctor Martínez-Gil e os
escritores e investigadores Xosé A. Neira Cruz, que vén de estar traducido ao catalán, María do
Cebreiro e Imma López Silva, último premio Xerais de novela. Esta intensa e multidisciplinar
actividade converteu a Barcelona e Cataluña nun fórum investigador de referencia dos estudios
galegos. Durante o congreso celebrouse unha sesión de homenaxe ao finado Xoán González-
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Millán, profesor do Graduate Center de Nova York, que foi Presidente da AIEG. Así mesmo
procedeuse á elección da nova xunta directiva da AIEG, que será presidida ao longo do vindei-
ro trienio anos polo catedrático da Universitat de Barcelona, Dr. Basilio Losada. A vindeira edi-
ción do congreso terá lugar no ano 2006 na Universidade Federal de Salvador de Bahia, orga-
nizado pola Dra. Rosário Suárez Albán e Anna Maria Nolasco . [H. G./ M. X. L.]

X Congrés Internacional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval.— Dels
dies 16 al 20 de setembre de 2003 se celebrà a la Universitat d’Alacant el X Congrés Interna-
cional de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, entitat que enguany commemora el
vintè aniversari de la seva fundació.

Aquest congrés va ser organitzat per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i
va congregar a la Universitat d’Alacant prestigiosos medievalistes d’arreu del món per tractar
sobre diversos aspectes de la literatura hispànica medieval, incloent-hi, sota aquesta designa-
ció, tant les lletres llatines com el ric mosaic de literatures vulgars que configuraren el mapa
lingüístic i cultural de la Península Ibèrica durant l’Edat Mitjana.

La sessió inaugural del congrés va obrir-se amb la conferència plenària d’Alan D. Deyer-
mond titulada Relaciones literarias en el siglo XV a la qual va seguir la presentació, en el marc
del projecte «Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes», de les biblioteques d’obra del Tirant lo
Blanc, de La Celestinai del Códice de Martín Códax, tres biblioteques multimèdia que reu-
neixen edicions facsimilars, transcripcions, treballs de recerca sobre els textos i diversos ma-
terials complementaris (fonoteca, videoteca, enllaços...). La presentació d’aquestes tres bi-
blioteques virtuals va ser un excel.lent preàmbul per a la taula rodona que va seguir, en la qual
Mercedes Brea, Luis Canet, Marta Haro i José Manuel Lucía Megías van debatre àmpliament
sobre els nous reptes que plantegen al filòleg les aplicacions informàtiques als estudis de lite-
ratura medieval.

Al llarg dels cinc dies que va durar el congrés es van llegir més de 140 comunicacions,
distribuïdes en cinc sessions simultànies, seguides d’un debat final. Les sessions, que agrupa-
ven les comunicacions per afinitat temàtica, van versar sobre aspectes molt diversos de la lite-
ratura medieval: de la historiografia a la literatura cavalleresca tardomedieval, de la literatura
misògina als estudis de gènere, de la irradiació peninsular de la lírica trobadoresca a la poesia
de cançoner o a minucioses qüestions de crítica textual, de les traduccions medievals a l’estu-
di lingüístic dels textos literaris, passant per la literatura didàctica i sapiencial, les biblioteques
medievals, la literatura de viatges, etc.

A més de l’esmentada conferència inaugural d’Alan D. Deyermond i de la de cloenda, El
Retrato literario en la Edad Media, que va córrer a càrrec de Miguel Ángel Pérez Priego, el
congrés comptà amb altres sis conferències plenàries. Albert G. Hauf, bon coneixedor de la li-
teratura religiosa medieval, va atansar-se a l’obra d’Eiximenis, autor al qual també es van de-
dicar diverses comunicacions, amb una conferència titulada L’ombra d’Ubertí en el preeras-
misme hispànic: el cas de fra Francesc Eiximenis. Vicenç Beltrán, especialista en l’estudi dels
cançoners romànics, va pronunciar una conferència sobre El cançoner d’Ausiàs March: l’ar-
quetip perdut, que va aportar noves troballes filològiques a l’estudi de la formació del corpus
marquià i de la seva tradició textual. Anna Ferrari va parlar de La lirica galego-portoghese (e
ispanica) nel quadro delle Origini romanze, sotmetent a rigorosa revisió crítica els estudis de-
dicats als cançoners gallegoportuguesos i il.lustrant amb un ampli ventall de textos els trets es-
pecífics d’aquesta lírica en el panorama romànic. Mentre les conferències citades se centraren
en temes i autors de gran relleu en el marc dels estudis filològics romànics, altres conferències
es van definir per un caràcter marcadament interdisciplinari. Així, la conferència de Nicasio
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