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XXXV Col.loqui de la Societat d’Onomàstica: «L’onomàstica de les illes del Mediterra-
ni occidental» (L’Alguer, 10-11 de maig de 2008). – Els dies 10 i 11 de maig de 2008 la ciutat
catalanòfona de l’Alguer, a l’illa de Sardenya, va acollir el XXXV Col.loqui de la Societat d’O-
nomàstica. Organitzat per la mateixa Societat i per l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer, va comptar
amb l’ajut de l’Institut Ramon Muntaner i la col.laboració de l’Institut d’Estudis Catalans, la So-
cietat Catalana de Llengua i Literatura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i l’Institut Car-
togràfic de Catalunya, a més de les Universitats de Càller i de València. El tema del Col.loqui va
ser L’onomàstica de les illes del Mediterrani occidental.

Les setze ponències i comunicacions lliures pronunciades, en català i italià, varen ser a càrrec
d’acadèmics i estudiosos de Catalunya, Balears, País Valencià, Sardenya i Itàlia, i tractaren temes
lligats als respectius territoris i en diversos casos a les relacions i paral.lelismes que s’havien de-
tectat entre àrees homòlogues d’estudis onomàstics de les diverses terres.

Les sessions de la primera jornada es varen dur a terme dissabte 10 de maig a l’Hotel Catalun-
ya. En començar els treballs, després de l’acte d’inauguració a càrrec de Joan Armangué i Herrero,
de la Universitat de Càller, es va dedicar la primera conferència del Col.loqui, a càrrec d’Andreu
Bosch i Rodoreda, al malaguanyat Rafael Caria, que fou membre de la Societat d’Onomàstica i
corresponent de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i a la seva obra de lexico-
grafia i onomàstica.

La segona jornada de sessions va comptar amb l’alt patrocini del President del Consell Muni-
cipal de l’Alguer i es va celebrar la tarda del diumenge 11 de maig a la Sala dels Plens de l’Ajun-
tament. A més de les diverses intervencions relatives a l’onomàstica i la toponímia dels territoris de
la Corona d’Aragó i de les illes del Mediterrani occidental, també es va presentar el llibre d’August
Bover i Font Sardocatalana, íntegrament dedicat a l’illa de Sardenya i particularment a l’Alguer.

Tot seguit, hi va haver l’acte de cloenda a càrrec del president de l’Arxiu de Tradicions de
l’Alguer, Luca Scala, el qual va agrair a tots els participants, a les entitats i a l’Ajuntament de l’Al-
guer la col.laboració en la realització de les dues profitoses jornades d’estudi.

El proper Col.loqui de la Societat d’Onomàstica, el XXXVI, serà a les Borges Blanques els
dies 25 i 26 de juliol de 2009.

Luca Scala
L’Alguer

VII Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Barcelona-Andorra, juliol-
agost de 2008). – Entre el 26 de juliol i el 17 d’agost es va fer el VII Campus Universitari de la
Llengua Catalana Mallorca-Andorra. La primera part, de 26 de juliol a 7 d’agost a Artà (Mallor-
ca), de 7 a 9 d’agost a Barcelona i de 9 a 17 a Escaldes-Engordany (Andorra). El varen inaugurar
a Artà dia 28 de juliol representants de totes les institucions organitzadores i col.laboradores: l’Ex-
cel.lentíssima Sra. Maria Pubill Armengol, secretària d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca,
la Sra. Mavi Dolz, cap de l’Àrea de Llengua de l’Institut Ramon Llull, el Sr. Rafel Gili, batlle
d’Artà i la Sra. Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

A aquesta estada hi acudiren 28 estudiants de català de 15 nacionalitats diferents (Anglater-
ra, França, Sèrbia, República Txeca, Romania, Rússia, Estònia, Alemanya, Hongria, Eslovàquia,
Espanya, Portugal, Polònia, Mèxic i Itàlia). Tots ells catalanoparlants a partir d’ensenyament i
classes rebudes al seu país d’origen, ja sigui a la xarxa de lectorats de l’Institut Ramon Llull o al
Lectorat de Praga que depèn del Govern d’Andorra, o en alguns casos fills de l’emigració catala-
na. Parlar català és un requisit per poder participar al Campus, i tots els estudiants tenen un mínim
de 60 hores de classe.
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