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Ciclo de conferencias «El espacio ibérico de las lenguas» (Madrid, Instituto Cervantes,
marzo-mayo de 2010). – El Instituto Cervantes programó para el año 2010 un nuevo ciclo de seis
conferencias bajo el título «El espacio ibérico de las lenguas», en el que participaron reconocidos
especialistas en las distintas lenguas de la Península Ibérica. El escritor vasco Bernardo Atxaga
abrió el ciclo el día 9 de marzo con la charla «El corcho y el ancla: Escribir en lengua vasca hoy».
María Antonia Martín Zorraquino (Univ. de Zaragoza) intervino el 11 de marzo reflexionando
sobre «El español como lengua común». La disertación de Carlos Reis (Univ. de Coimbra), «In-
ternacionalización de la lengua portuguesa: contextos, confrontaciones y prioridades», tuvo lugar
el 25 de marzo y giró en torno a la política lingüística portuguesa; el 15 de abril, Xosé Henrique
Monteagudo (Secretario del Consello da Cultura Galega) en su conferencia «El idioma gallego en
la encrucijada: dilemas de futuro» expuso la situación actual de la lengua gallega. Finalmente, el
6 de mayo, Teresa Cabré Monné (Univ. Autónoma de Barcelona) trató sobre «La adaptación de
préstamos en catalán» y, el 27 de mayo, Ramón de Andrés Díaz (Univ. de Oviedo) compartió con
los asistentes sus ideas sobre el asturiano, «Reflexiones de un ciudadano lingüista acerca del astu-
riano y su lugar entre las lenguas de España». Estas conferencias pueden verse o descargarse en
formato pdf en la página web del Instituto Cervantes (<http://www.cervantes.es/lengua_y_ensenan-
za/conferencias/ conferencias_cervantes.htm>).

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Homenatge a Robèrt Lafont a la Generalitat de Catalunya (març de 2010). – El dia 16 de
març de 2010, al Palau de la Generalitat, es va retre homenatge a la polifacètica figura de
l’occitanista (i occità) Robèrt Lafont. En representació del vicepresident del Govern de la Genera-
litat, que va excusar la seva assistència a l’acte, el conseller de Cultura i Mitjans de Comunicació
Joan Manuel Tresserras va presidir aquest sentit homenatge a l’home, el poeta, l’investigador,
l’humanista. Hi van intervenir (per ordre cronològic), tot evocant diverses facetes i vivències de
l’homenatjat: Philippe Martel (president de la Federacion dels Ensenhaires de Lenga e Cultura
d’Oc), Joan Amorós (president de la Fundació Occitano Catalana), Joan Solà (vicepresident de
l’Institut d’Estudis Catalans), Francesc Boya (síndic d’Aran), que a més va referir-se a l’Aran i el
seu occità, i Jordi Pujol (expresident de la Generalitat de Catalunya), que, igualment en relació
amb l’Aran i el seu occità aranès, va reviure episodis viscuts des de la seva condició de president
de la Generalitat durant els crucials primers anys de la dècada dels 80. Com a complement a les
intervencions, el poeta Àlex Susanna va llegir diversos poemes (traduïts al català) de Robèrt La-
font, i el cantautor Claudi Martí en va honrar el record amb un seguit de cançons en occità.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Presentació del projecte «Recull de noms catalans de plantes» (març de 2010). – El 17 de
març del 2010 es va fer, a la seu del Centre de Terminologia TERMCAT, una sessió de presen-
tació del projecte «Recull de noms catalans de plantes».

El «Recull de noms catalans de plantes» és un projecte obert, que es va iniciar l’any 1993 amb
la intenció de posar al dia i ampliar la informació fitonímica del llibre de Francesc Masclans Els
noms de les plantes als Països Catalans (1981, edició revisada i desenvolupada d’un treball de
1954 del mateix autor, exhaurida editorialment). Amb el pas del temps, i ateses les possibilitats
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