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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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Fanny Tur, directora adjunta de l’Institut Ramon Llull a les Illes Balears, el Sr. Andreu Bosch,
director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull, el Sr. Rafel Gili, batle d’Ar-
tà i la Sra. Rosa Barceló, directora insular de Política Lingüística del Consell de Mallorca.

Aquest VIII Campus va comptar amb la participació de vint-i-cinc estudiants de català de
tretze nacionalitats diferents (Anglaterra, Sèrbia, República Txeca, Romania, Rússia, Estònia, Is-
rael, Hongria, Eslovàquia, Espanya, Croàcia, Canadà i Polònia). 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.

Els estudiants varen poder reforçar el seu nivell de llengua en les hores de classe que s’impar-
tiren els matins d’Artà i d’Escaldes-Engordany, que anaren a càrrec de Montserrat de Mas Canals,
professora del Ministeri d’Educació, Cultura, Joventut i Esports del Govern d’Andorra i de Joan
Llinars Suau, lector de català a la Universitat de Bucarest (Romania).

Una nodrida nòmina de professors i escriptors de tot el país es va encarregar de la part acadè-
mica: Gabriel Bibiloni de la Universitat de les Illes Balears, Isidor Marí, director de la Càtedra de
Multilingüisme Linguamón-UOC, Jaume Fàbrega, professor de Gastronomia de l’Escola de Tu-
risme i Direcció Hotelera de la Universitat Autònoma de Barcelona, Lluís Tolosa, director tècnic
de la Fundacc-Fundació Audiències de la Comunicació i la Cultura, l’historiador Jaume Serra i la
periodista Margalida Capellà.

Aquesta edició del Campus va tenir dues novetats importants: la visita de Menorca (1 i 2
d’agost) i la de Girona (7 i 9 d’agost). En el primer cas es va fer un recorregut de descoberta de
l’illa que va iniciar en Miquel Àngel Limon amb una ruta literària per Ciutadella i va incloure una
xerrada a na Macaret amb l’escriptor Ponç Pons, també l’anada a les festes del Migjorn Gran, al
Fort de Marlborough, a cala Pregonda. A Girona una conferència de l’escriptor nord-català Joan
Daniel Bezsonoff, una ruta daliniana, i la visita del barri vell i del Museu del Cinema.

A Mallorca i Andorra els estudiants pogueren conèixer a través d’excursions i tallers molts
d’aspectes de la cultura, història i geografia d’aquests dos llocs.

Diferents activitats d’oci del vespre completaven un programa pensat per viure intensament
les tres setmanes del Campus, i perquè els estudiants tenguessin el màxim de possibilitats de rela-
cionar-se en llengua catalana. Va ser destacable l’actuació del cantant valencià Feliu Ventura en
la festa de comiat del Campus de Mallorca.

La cloenda d’aquesta edició i el lliurament de certificats va tenir lloc a Escaldes-Engordany
el 14 d’agost amb la presència del secretari d’Estat d’Ensenyament Superior i Recerca d’Andorra,
de Joan-Marc Miralles, la cònsol menor d’Escaldes-Engordany, Montserrat Capdevila, els conse-
llers Pere Moles i Marc Calvet, i el director de l’Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ra-
mon Llull, Andreu Bosch i d’uns estudiants un any més satisfets de l’experiència.

Miquel Font Serralta

Le XIX-ème Colloque International de l’Atlas Linguistique Roman (AliR) (Baia Mare,
2-6 Septembre 2009). – L’Académie Roumaine, l’Institut de Linguistique « Iorgu Iordan - Al.
Rosetti » et l’Université de Nord de Baia Mare ont organisé à Baia Mare (région de Maramureû),
le XIX-ème Congrès International de l’Atlas Linguistique Roman (2-6 Septembre 2009).

L’Atlas Linguistique Roman (AliR), élaboré sous le patronage de l’UNESCO, est le plus im-
portant ouvrage de géographie linguistique au niveau roman. L’Atlas reflète la situation actuelle
des patois et des dialectes des pays européens où on parle des langues romanes.

A l’élaboration de l’Atlas — dont trois volumes sont parus jusqu’à présent (Rome 1996,
2001, 2010) — participent les spécialistes en dialectologie de France, Italie, Espagne, Roumanie,
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