
fauna, la mineria i altres designacions de realitats materials d’Amèrica. Per a aquest estudi
s’han buidat diversos textos —cròniques i diccionaris— dels segles XVI al XVIII . Els resultats es
presenten en forma de repertori amb articles que recullen en primer lloc la definició del mot i
la seva documentació, i, seguidament, els comentaris pertinents sobre la seva història fins a
l’actualitat. El tribunal, format pels doctors Juan Gutiérrez Cuadrado, de la Universitat de Bar-
celona, president; Emília Anglada Arboix, de la Universitat de Barcelona, secretària; i els vo-
cals Ana Isabel Navarro Carrasco, de la Universitat d’Alacant, Milagros Aleza Izquierdo, de
la Universitat de València, i José Enrique Gargallo Gil, de la Universitat de Barcelona, va ator-
gar a la tesi la qualificació d’«excel.lent cum laudeper unanimitat». [M. R. B. i R.]

Tesi doctoral de Marta Prat.— Préstamos del catalán en el léxico español, dirigida per
la Dra. Glòria Claveria, Universitat Autònoma de Barcelona, llegida el 24 de març de 2003.
Qualificació obtinguda: excel.lent cum laude.

Aquesta tesi és un dels resultats del projecte d’informatització del Diccionario crítico eti-
mológico castellano e hispánico de J. Corominas i J. A. Pascual, que s’està desenvolupant al
Seminari de Filologia i d’Informàtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. Conté una in-
troducció dedicada a exposar els conceptes bàsics (préstec, catalanisme, etc.) i la història de
les relacions entre espanyol i català. A més d’un capítol dedicat a exposar l’elaboració del cor-
pus, la part central està destinada a l’anàlisi de les paraules que el Diccionari de J. Corominas
considera catalanismes i a l’estudi de la validesa dels criteris en els quals es fonamenta una
hipòtesi etimològica d’aquest tipus. Els criteris estudiats són el fonètic, el morfològic, el cro-
nològic i documental, el d’ús de la paraula i el geogràfic. Compta també amb un apartat en el
qual es comparen les hipòtesis etimològiques del Diccionari de Corominas i amb les del Dic-
cionario de la lengua españolade la Real Academia. La tesi proporciona un índex de parau-
les estudiades i un CD-ROM en el qual s’inclou la Base de documentación de los préstamos
del catalán, que permet l’accés a la base de dades sobre la qual s’ha desenvolupat la investi-
gació, de manera que qualsevol usuari pot consultar-la. [G. C.]

* * *

La recerca lingüística a la Universitat Jaume I, de Castelló de la Plana. — Durant el
curs acadèmic 2002-2003 han estat presentats a la UJI els dos treballs d’investigació següents:
el primer (octubre de 2002), original de Carme Rufino, versa sobre «Sergi Belbel i els límits
dels llenguatges teatrals»; i el segon (febrer de 2003), a càrrec de Laia Climent, té com a ob-
jectiu d’anàlisi «La poesia de Maria-Mercè Marçal: aspectes contextuals». [V. P]

* * *

Celebració de l’Any Moll a la Universitat d’Alacant. — El dia 7 de maig de 2003 el
Consell de Govern de la Universitat d’Alacant va prendre part en el seguit d’actes que, en
commemoració del centenari del naixement de Francesc de Borja Moll, es van desenvolupar
arreu dels Països Catalans durant l’any susdit. L’acte del campus alacantí va consistir en una
jornada acadèmica en la qual, sota la presidència del rector de la Universitat d’Alacant, Sal-
vador Ordóñez, van participar amb sengles ponències els filòlegs Germà Colón, de la Univer-
sitat de Basilea; Jordi Colomina, de la mateixa universitat que acollia la jornada; Aina Moll,
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