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Algunas publicaciones de la Academia de la Llingua Asturiana 2009.
Revistas

Lletres Asturianes nos 100 (febrero), 101 (octubre).
Lletres Lliterariu 1 (mayo)
Lliteratura. Resvista lliteraria asturiana nº 26 (primavera 2009)

Colección Llibrería Llingüística
21. Xosé Lluis García Arias, Propuestes etimolóxiques (4). Uviéu, alla, 2009.
22. Ana Mª Cano González, El habla de Somiedo. Uviéu, alla, 2009 [reedición facsímil].

Colección Toponimia
124. David Fernández Fernández, Conceyu de Carreño. Parroquia de Carrió. Uviéu,

alla, 2009.
125. David Fernández Fernández, Conceyu de Carreño. Parroquia de Prevera. Uviéu,

alla, 2009.
126. David Fernández Fernández & Xurde Fernández Fernández, Conceyu de Carreño.

Parroquia d’El Pieloro. Uviéu, alla, 2009.
127. Rosabel San Segundo Cachero, Conceyu de Quirós. Parroquia de Cinfuegos. Uviéu,

alla, 2009.
Colección Llibrería Facsimilar

62. Fueru de Lleón y Conceyu de Coyanza (Edición facsimilar de dos testos del sieglu XIII
na nuesa llingua). Uviéu, alla, 2009.
Colección Estaya Sociollingüística

5. Aurelia Merlán, El mirandés: situación sociolingüística de una lengua minoritaria en
la zona fronteriza portugueso-española. Uviéu, alla, 2009.

Ana María Cano González
Universidad de Oviedo

La llengua catalana, convidada d’honor a Expolangues París (febrer de 2010). – Entre el
3 i el 6 de febrer, el català va esdevenir protagonista de la 28a edició del Salon Expolangues de
París, amb «le catalan, invité d’honneur» i sota el lema «La langue de 10 millions d’Européens»,
reproduït als cartells oficials de la fira, a les portades del Catalogue officiel i del Programme des
conférences et des animations, però també a tots els baixadors del metro de París, amb cartelleres
de grans dimensions als plafons publicitaris.

Una de les icones que caracteritzava l’estand de 100 m2 de la llengua catalana en aquesta fira
internacional de productes lingüístics i d’aprenentatge de llengües fou el logotip conformat pel
mapa del domini lingüístic amb un segon lema «La douzième langue la plus parlée en Europe»,
il·lustrat amb la definició de l’entrada català del diccionari Petit Robert de la langue française:
«Catalan [katal@(] n. m. LING. Le catalan : langue romane parlée en Catalogne, aux Baléares et
autour de Valence, ainsi que dans le Roussillon». A aquesta definició, més enllà d’imprecisions
geogràfiques, naturalment mancaven Andorra i l’Alguer (per això al disseny s’hi llegia un afegit
amb traç de retolació manuscrita: « + Andorre / + Alghero (Sardaigne) / + » (tots dos lemes sobre
el català configuraven, a més, anvers i revers, respectivament, de les aprox. 20.000 bosses de mà
que es van distribuir entre tots els assistents a la fira).

Una altra imatge sòlida del català a Expolangues la constituïen els logotips de totes les insti-
tucions públiques dels territoris de parla catalana que presidien l’estand de la llengua catalana,
totes elles agrupades sota la Fundació Ramon Llull: els governs d’Andorra, de la Generalitat de
Catalunya i de les Illes Balears; el Consell General dels Pirineus Orientals, el Municipi de l’Al-
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