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somriu: «El Sales novel·lista i editor es prenia l’autoritat com una cosa relativa, especialment la de 
l’Institut d’Estudis Catalans. La llegenda negra diu que el seu esport preferit era anar contra la 
norma. Això és fals. Ell tenia molta cura de la llengua, però n’era crític. Què voleu que us digui: té 
gràcia que els seus documents entrin en el Vaticà de la llengua catalana», va concloure. 

Ara, doncs, el fons de Joan Sales és a l’abast de tothom que el vulgui consultar i estudiar. 

Magí camps

Jornades de lingüística romànica i homenatge als professors Francisco Fernández Rei i 
Manuel González González (Universitat de Santiago de Compostel·la, 14 i 15 de novembre 
de 2018). — L’àrea de Filologia Romànica i el grup GI-1350 Románicas organitzaren els dies 14 i 
15 de novembre a la Facultat de Filologia de la Universitat de Santiago unes jornades de lingüís-
tica romànica amb el propòsit de donar a conèixer la utilitat pràctica de la disciplina. Hi intervin-
gueren en sengles sessions matutines diferents romanistes. Dimecres 14 s’hi van impartir tres 
conferències: Fernando Sánchez Miret (Universitat de Salamanca): «Metodología para el estudio 
de los cambios fonéticos»; José Enrique Gargallo (Universitat de Barcelona): «Paremioloxía gale-
ga e romance: refráns do calendario e meteorolóxicos»; Dolores Corbella (Universitat de La Lagu-
na): «Recepción lexicográfica de los préstamos léxicos: cuestiones analíticas y metodológicas». I 
dijous 15 s’hi va desenvolupar una taula rodona sobre «Proxectos internacionais en curso no ámbi-
to da Lingüística Románica», amb la participació de Carmen Alén Garabato (Universitat Paul-
Valéry Montpellier), Xosé Afonso Álvarez (Universitat d’Alcalá de Henares), Ana Cano 
(Universitat d’Oviedo/Uviéu), Francisco Fernández Rei i Manuel González González (tots dos, de 
la Universitat de Santiago).

Justament aquest dos darrers, a l’acabament de la taula rodona, es van veure sorpresos pel que 
els esperava al Saló de Graus de la Facultat: un acte d’homenatge de l’àrea de filologia romànica, 
que manté així la tradició de reconèixer el treball dels seus professors arribats als 65 anys. Els dos 
homenatjats, pràcticament coetanis (amb un any de diferència), i amb trajectòries paral·leles d’ex-
cel·lència acadèmica i investigadora, de bonesa i magnanimitat, hi van rebre l’escalf de família, 
amics, col·legues, i van rebre cadascun la penyora d’un exemplar dels estudis en homenatge a l’un 
i a l’altre que s’acabaven de presentar al Saló d’Actes de la Facultat: (1) Carmen Alén Garabato / 
Mercedes Brea (ed.) (2018): Limba noastră-i o comoară. Estudos de sociolingüística románica en 
homenaxe a Francisco Fernández Rei; i (2) Xosé Afonso Álvarez Pérez / Mercedes Brea (ed.) 
(2018) Obreiro da lingua, amigo da xente. Estudos de xeografía lingüística en homenaxe a Ma-
nuel González González; tots dos, editats pel servei de publicacions de la Universitat de Santiago 
de Compostel·la. Ens congratulem de la iniciativa de l’àrea de filologia romànica compostel·lana i 
fem vots per molts anys de ciència i humanitat per a tots dos romanistes.

José Enrique gargallo gil
Universitat de Barcelona
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Trobada científica sobre l’Atlante Linguistico Mediterraneo [ALM] (Palerm, 29 i 30 de 
novembre de 2018). — Com a continuació dels treballs de represa de l’ALM (Palerm, 31 de gener 
- 2 de febrer de 2017; Murter, 29-30 de setembre de 2017; Venècia, 1-2 de març de 2018), el pro-
fessor Giovanni Ruffino, president del Centro di studi filologici e linguistici siciliani, va organit-
zar una nova trobada preparatòria de cara a la publicació en línia dels valuosos materials d’aquest 
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