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tes de La Ventafocs (ATU 480+510A) recollides per Adelaida Ferré i Gomis», de Laura Villalba
(Universitat Rovira i Virgili).

La tercera sessió, «Arxius i centres de recerca», va començar amb la ponència «Books, Files,
Slips, Clippings, Copies...: in short the Stuff with Makes and Handbook. The Enzyklopädie of the
Folktale, its Library and Archives», de Christine Shojaei Kawan (Enzyklopädie des Märchens),
que va traçar el recorregut històric de l’Enzyklopädie des Märchens des de la seva creació fins a
l’actualitat. Tot seguit, es van pronunciar les comunicacions: «An Ocean of Stories: The Portugue-
se Archives of Folktales and Legends», de Paulo Correia (Centro de Estudos Ataíde Oliveira); «El
Grup de Recerca Folklòrica: recerques i arxius», de Xavier Roviró (Grup de Recerca Folklòrica
d’Osona); i «L’Arxiu de Folklore de la URV i els seus recursos en línia», de Carme Oriol i Emili
Samper (Universitat Rovira i Virgili).

En el marc del congrés hi va haver, a més, dues activitats complementàries: un cicle de pel-
lícules relacionades amb el tema del congrés, organitzat per l’aula de cinema de la URV, i una ex-
posició sobre Josep M. Pujol i la tipografia, que s’havia inaugurat uns mesos abans a l’escola de
disseny Eina de Barcelona, i que Pilar Gorriz ens va cedir per a l’ocasió.

El congrés va comptar amb la col·laboració de moltes persones, entre les quals cal destacar,
d’una manera especial, la del nostre tècnic de l’Arxiu de Folklore, Emili Samper, que hi va aportar
treball, iniciativa i una alta motivació. En definitiva, el congrés va ser un acte de reconeixement a
un professor molt estimat, que ha deixat al darrere una obra sòlida i erudita. Va ser un congrés de
petit format, però d’alt nivell acadèmic, com estem segurs que li hauria agradat al Josep M.

Carme Oriol
Universitat Rovira i Virgili

Acte de Cloenda del curs 2012-2013 de la Regió Universitària Vives (Alacant, Universitat
d’Alacant, 12 de juliol de 2013). — El divendres 12 de juliol de 2013 el Museu de la Universitat
d’Alacant (MUA) acollí l’acte de cloenda del curs 2012-2013 de la Regió Universitària Vives, això
és, de les universitats dels territoris de parla catalana, que, en conjunt, apleguen 500.000 alumnes
i 40.000 professors. Aquest acte coincidí amb el relleu de la presidència de la Xarxa Vives, assumi-
da des del dia 1 de juliol pel rector de la Universitat d’Alacant, Manuel Palomar, i serví com a teló
de fons per a retre els homenatges al lingüista i dialectòleg Joan Veny i, a títol pòstum, a l’anterior
rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas. A més a més, s’hi lliuraren els pre-
mis de comunicació científica «Joan Lluís Vives».

La jornada començà de bon matí al MUA amb una reunió del Consell General dels rectors
i rectores de la Xarxa Vives. S’hi revisà l’exercici anterior, s’hi debaté la planificació del pròxim i
s’hi definí el programa commemoratiu del vinté aniversari de la Xarxa, que se celebrarà el 2014.
Posteriorment, els màxims representants de les universitats de la Xarxa Vives conegueren, de la mà
de Robert Escolano, el projecte XarxaMooc, el primer curs de llenguatge especialitzat en català en
format MOOC (curs en línia, massiu i obert). Aquest projecte, coordinat per la Universitat d’Ala-
cant, és el primer dedicat exclusivament a la llengua catalana i els principals llenguatges d’espe-
cialitat. En acabant, Xarxamooc fou presentat en roda de premsa. Manuel Palomar, en les seues
declaracions, anticipà que el MUA acollirà a partir de començament del 2014 una exposició amb
el patrimoni de les institucions que formen la Xarxa. Avançà que s’hi farà palesa la identitat d’una
agrupació d’universitats que «contribueix al desenvolupament econòmic d’una àrea d’influèn-
cia que ultrapassa fronteres i s’estén al llarg del corredor mediterrani». També destacà que la Xarxa
«aspira a treballar com un sistema universitari amb valor propi en un context europeu i mundial que
exigeix i valora aquest tipus d’aliances».

Libro ESTUDIS ROMANICS-36.indb 668 07/04/14 13:06



Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 36 (2014), p. 625-671

CRÒNICA 669

Cap a migdia, els rectors i rectores es desplaçaren als afores del MUA per a iniciar el primer
acte d’homenatge a Montserrat Casas, amb el descobriment d’una placa, la plantada d’una olivera
i la lectura d’una poesia.

Posteriorment tingué lloc l’acte central a la sala Sempere del MUA, presidit pel rector i al qual
assistiren, entre altres personalitats, el president de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, Ramon
Ferrer, el president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, Isidor Marí, i el director
general d’Universitat, Estudis Superiors i Ciència de la Generalitat Valenciana, José Miguel Saval.
El públic omplí de gom a gom la sala per a presenciar la imposició de la medalla d’honor de l’asso-
ciació al professor Joan Veny, dialectòleg i catedràtic emèrit de Filologia Romànica de la Univer-
sitat de Barcelona, i a la que fou rectora de la Universitat de les Illes Balears, Montserrat Casas. Les
vint-i-una institucions d’educació superior que formen la Xarxa Vives reconeixen així la trajectò-
ria personal i professional de dues persones que han treballat i lluitat pel desenvolupament i difusió
de la ciència i per la defensa de la llengua i la cultura catalanes.

El director de Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Josep Massot, llegí emocionat la lau-
datio del professor Veny. El pare Massot elogià els resultats d’una faena intensa i una dedicació
apassionada als estudis filològics en camps com ara la lexicografia, la gramàtica històrica, l’ono-
màstica i, sobretot, la dialectologia i la geolingüística. No cal dir que el professor Veny agraí molt
emotivament la distinció i lamentà la utilització recurrent (i que hauria d’estar més que superada)
de la llengua com a instrument d’enfrontament polític i, de retruc, social i cultural.

El vicerector i catedràtic de Física Teòrica de la Universitat de les Illes Balears, Jaume Carot,
s’encarregà de llegir la laudatio, especialment emotiva, de la professora Montserrat Casas. Destacà
la seua passió per la defensa intel·ligent i eficaç de la llengua catalana i del paper crucial que ha de
jugar la universitat en la nostra societat.

Finalment, es lliuraren els premis de comunicació científica «Joan Lluís Vives», convocatòria
que ja compleix la catorzena edició i en què col·labora la Càtedra de Divulgació de la Ciència de la
Universitat de València. Marc Andreu Acebal, de la Universitat de Barcelona, fou el guanyador en
la modalitat de «Ciències socials i de l’educació, humanitats» i Joan Tutusaus Batlle, de la Universi-
tat de Lleida, en la modalitat de «Ciències bàsiques, ciències de la salut, enginyeries, arquitectures».

En resum, els que ens vam aplegar a la UA el juliol del 2013 vam presenciar un acte ple d’emo-
cions i reconeixements que augura una salut excel·lent a la Xarxa Vives, una plataforma que tras-
passa fronteres per a contribuir al procés de construcció i de desenvolupament econòmic i social de
la regió universitària de parla catalana.

Carles Segura-Llopes
Universitat d’Alacant

XXVIIe Congrès international de linguistique et de philologie romanes (Nancy,
du 15 au 20 juillet 2013). — Depuis qu’Antoni Badia i Margarit, en 1953, l’organisa à Barcelone,
les romanistes se réunissent tous les trois ans pour leur congrès. Ils y trouvent l’occasion de ren-
contres scientifiques et amicales : la très grande variété des sujets traités, l’excellente qualité d’en-
semble des communications, le grand nombre des participants (avec ou sans communication) ont
cette fois encore démontré la légitimité de ce grand rassemblement. Les travaux étaient répartis
en 17 sections, dont plusieurs étaient elles-mêmes subdivisées :

1 Linguistique générale/linguistique romane
2 Linguistique latine/linguistique romane
3 Phonétique, phonologie, morphophonologie et morphologie
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