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En el Congreso Internacional Espacios y escrituras del exilio (UCM), es va presentar la co-
municació Fuentes para el estudio del exilio literario catalán en Hispanoamérica, a càrrec del Sr.
Óscar Fernández Poza i del professor Joan M. Ribera (UCM).

Júlia Butinyà
UNED

Joan Ribera
Universitat Complutense de Madrid

XXX Día de les Lletres Asturianes (Uviéu, 8 de mayo de 2009). – Celebración institucional
anual de la Academia de la Llingua Asturiana. Bajo la presidencia de la Dra. Ana Mª Cano Gon-
zález, la Academia acogió como nuevo miembro de honor de la institución a D. José Ángel Hevia
Velasco, de Villaviaciosa, gaitero de fama internacional, que utiliza el asturiano como instrumen-
to de su producción artística y de su creatividad [v. Lletres Asturianes 101 (2009), 163-166].

Ana María Cano González
Universidad de Oviedo

Col·loqui internacional interdisciplinari sobre «La presència catalana a l’espai de troba-
da de la Mediterrània medieval: noves fonts, recerques i perspectives» (Barcelona, 13-16 de
maig de 2009). – Aquest col·loqui interdisciplinari, organitzat per l’Institut Europeu de la Medi-
terrània (IEMed), es va celebrar al Palau del Lloctinent, seu històrica de l’Arxiu de la Corona
d’Aragó. La direcció científica va estar integrada per Lluís Cifuentes (Dept. de Filologia Catalana,
UB), Roser Salicrú (Dept. d’Estudis Medievals, Institució Milà i Fontanals, CSIC) i Mercè Vila-
drich (Dept. de Filologia Semítica, UB). La presència catalana a l’espai mediterrani medieval ha
estat un tema recurrent en els estudis històrics del darrer segle. No obstant això, l’alta especialit-
zació investigadora i la parcel·lació acadèmica han dificultat i dificulten una visió integradora, en
la qual les diferents disciplines històriques i filològiques s’enriqueixin mútuament. El col·loqui
volia oferir un espai de diàleg, no sempre fàcil de trobar, entre diferents especialitats, en el qual
posar en comú els esforços renovadors que s’hi donen, noves reflexions sobre fonts conegudes o
inèdites i noves perspectives d’anàlisi, amb la intenció d’avançar cap a una comprensió del tema
en termes d’interacció cultural, social i econòmica i no com un seguit d’accions polítiques, mili-
tars o comercials puntuals. La trentena de contribucions presentades van ser seleccionades pel seu
caràcter innovador i a partir d’un esperit integrador de diferents àrees i disciplines (història de la
literatura, de la llengua i de la cultura escrita, història de l’art i de l’arquitectura, història socioe-
conòmica i cultural, història de les religions, arabisme i hebraisme). El col·loqui es va estructurar
en tres blocs temàtics: 1) Llengua, cultura i art catalans a la Mediterrània medieval; 2) Presència i
integració de col·lectius catalans a la Mediterrània; i 3) Interrelació i diàleg amb musulmans i ju-
eus. Entre les ponències presentades, interessen els estudis romànics sobretot els de Xavier Rene-
do (Universitat de Girona), «A propòsit d’un viatge a Terra Santa de l’any 1323», sobre una de les
poques cròniques de pelegrinatge conservades en català; Marco Pedretti (Universitat de Girona),
«La biografia d’Anselm Turmeda, renegat mallorquí: status quaestionis i perspectives»; Thomas
M. Capuano (Truman State University), «Señales de una ciencia agronómica propia en los trata-
dos medievales en catalán», sobre la reelaboració dels manuals d’agricultura clàssics en el procés
de traducció al català; Miriam Cabré (Universitat de Girona), «Ressons sicilians a la cultura cata-
lana de l’època de Pere el Gran», sobre la influència de Sicília a la historiografia i, en particular,
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a la lírica trobadoresca catalanes del regnat de Pere el Gran; Lluís Cifuentes (Universitat de Bar-
celona), «Un corpus digital de la ciència i de la tècnica en català a l’Edat Mitjana i al Renaixe-
ment», amb una presentació de la biblioteca digital i de les bases de dades, actualment en prepa-
ració, del portal Sciència.cat <http://www.sciencia.cat>; Ramon J. Pujades (Arxiu de la Corona
d’Aragó), «La cartografia medieval en català: obres, tallers i circulació internacional dels conei-
xements geogràfics», amb un estat de la qüestió sobre el tema; i Nikolas Jaspert (Ruhr-Universität
Bochum), «Catalunya, els catalans i el català a l’Imperi Romanogermànic (segles xiv i xv)». Al
llarg de la sessió inaugural, tinguda al Palau de la Generalitat sota la presidència de l’Hble. Sr.
Josep-Lluís Carod Rovira, vicepresident de la Generalitat de Catalunya, es va fer un acte recorda-
tori de l’arabista Mikel de Epalza, llavors recentment traspassat. L’IEMed ha assumit la publica-
ció d’un volum col·lectiu, actualment en preparació.

Lluís Cifuentes

O ROSAE − I Congresso Internacional de Linguística Histórica, foi realizado em Home-
nagem a Rosa Virgínia Mattos e Silva, em Salvador (Bahia, Brasil, julho de 2009). – Com a
participação bastante expressiva da comunidade acadêmica nacional e estrangeira, aconteceu no
mês de julho de 2009, na cidade do Salvador, Bahia-Brasil, o ROSAE − I Congresso Internacional
de Linguística Histórica, que teve por homenageada a Professora Rosa Virgínia Mattos e Silva, da
Universidade Federal da Bahia (UFBA). Uma das mais expoentes pesquisadoras dessa área do
conhecimento no Brasil, Rosa Virgínia Mattos e Silva tem dedicado sua atenção ao percurso de
constituição histórica da língua portuguesa, desde os primórdios, no período arcaico, até o portu-
guês brasileiro contemporâneo, figurando, no conjunto da sua produção bibliográfica, títulos que
são referência obrigatória, tais como Estruturas trecentistas: elementos para uma gramática do
português arcaico (Lisboa: IN-CM, 1989); Ensaios para uma sócio-história do português brasi-
leiro (São Paulo: Parábola, 2004); O português são dois: novas fronteiras, velhos problemas (São
Paulo: Parábola, 2004); Caminhos da linguística histórica: ouvir o inaudível (São Paulo: Parábo-
la, 2008); O português arcaico, uma aproximação (Lisboa, IN-CM, 2008).

O evento contou com a participação de alguns dos maiores especialistas mundiais em Lin-
guística Histórica, que puderam, juntamente com cerca de 1.000 inscritos, participar de sessões de
conferências plenárias, mesas-redondas, comunicações coordenadas e individuais, apresentação
de painéis e realização de minicursos, distribuídos em cinco grandes áreas temáticas: 1. Linguís-
tica histórica: modelos e métodos; 2. Linguística histórica e história das línguas; 3. Linguística
histórica e história dos textos; 4. Linguística histórica e processos de letramento e escolarização e
5. Linguística histórica e interface com outras áreas do conhecimento. A produção científica rela-
tiva ao Congresso será publicada, ainda em 2010, em forma de livro e em meio digital.

Tânia Lobo
Américo Venâncio Lopes Machado Filho

VIII Campus Universitari de la Llengua Catalana (Mallorca-Andorra, 25 de juliol – 15
d’agost de 2009). – La vuitena edició del Campus Universitari de la Llengua Catalana Mallorca-
Andorra es va fer entre el 25 de juliol i el 15 d’agost del 2009. La primera part de l’estada lingüís-
tica, del 25 de juliol al 6 d’agost a Artà (Mallorca) i Menorca, del 7 al 9 d’agost a Girona i del 9
al 15 a Escaldes-Engordany (Andorra). Foren presents a la inauguració oficial del dia 27 de juliol
a l’Ajuntament d’Artà representants de les institucions organitzadores i col·laboradores: la Sra.
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