
bre Llengua Catalana, que difon notícies de llengua, activitats, campanyes o publicacions en-
tre els professionals de la llengua catalana. El butlletí, editat per Magdalena Ramon, Bartomeu
Prior, Isabel Olid, Marta Torres i Xavier Rull, es distribueix per correu electrònic, mitjançant
la xarxa acadèmica IRIS del Consell Superior d’Investigacions Científiques, i complementa la
llista de distribució Zèfir. Les contribucions formen un arxiu digital, que hom pot consultar a
l’adreça web <http://listserv.rediris.es/archives/infozefir.html>.

Entre les revistes en paper que han adoptat el format digital cal esmentar Noves SL. Re-
vista de Sociolingüística, de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de
Catalunya. En la seva nova etapa, iniciada el maig de 1999 amb el número 28,3 presenta dues
versions, en català i anglès, dels articles, les recensions, l’agenda d’activitats i el repertori de
notícies breus. També ofereix la possibilitat de consultar els números anteriors a l’adreça web
<http://cultura.gencat.es/llengcat/noves/index.htm>.

Han emprès el camí de Noves SLla Zeitschrift für Katalanistik. Revista d’Estudis Catalans,
(<http://www.uni-tuebingen.de/romanistik/zfk.html>), des del núm. 8, el 1998; el Butlletí de la
North American Catalan Society (NACS)(<http://cr.middlebury.edu/catalan/butlleti3.htm>),
des d’abril del 2000; Caplletra. Revista Internacional de Filología
(<http://lluisvives.com/hemeroteca/caplletra/>), des de febrer del 2002; o Llengua Nacio-
nal (<http://www.llenguanacional.lesrevistes.com/ct/init>).

El panorama a què fa referència aquesta nota breu fa preveure que el nombre de revistes
digitals de filologia catalana continuarà augmentant en els propers anys. [X. Ro.]

* * *

Tesi doctoral d’Eulàlia Miralles i Jori .—Antoni Viladamor. Història general de Cata-
lunya. Edició i estudi, dirigida per la Dra. Eulàlia Duran, Universitat de Barcelona, llegida el
6 de novembre de 2001. —La tesi s’inscriu en la línia de recuperació de textos historiogràfics
catalans de l’Edat Moderna promoguda per la Dra. Duran, i s’estructura en dos blocs: una in-
troducció a la vida i l’obra de Viladamor (m. 1585), i l’edició crítica de la Història. L’ampli
espai que es dedica a la biografia de l’autor, basada en documentació en bona part inèdita i par-
cialment transcrita en apèndix, es justifica per la importància de la seva formació professional
com a arxiver i secretari reial en la gestació de la Història, la primera part de la qual —l’úni-
ca que ens ha arribat— va ser presentada a les corts de Montsó de 1585 com a fruit de la peti-
ció de les de 1564 sobre la redacció d’una història oficial del Principat i els comtats. A partir
de l’anàlisi de les fonts, Miralles defineix l’obra com una resposta catalana als Analesde Zu-
rita, en la qual Viladamor recorre a la traducció de cròniques castellanes novedoses en la tra-
dició historiogràfica del país com les d’Ocampo i Morales —cronistes oficials, com l’ara-
gonès— i Illescas, que forneixen l’eix del relat i que són completades puntualment amb fonts
catalanes (Carbonell, Beuter, Tarafa, Ponç d’Icard). En aquest sentit, l’estudi de la transmis-
sió de la Història indica que Viladamor inaugura una nova línia historiogràfica que culmina
en Pujades, copista d’un dels manuscrits de la Història (Biblioteca Episcopal de Vic, ms. 224).
L’edició crítica del text es basa en el ms. Add. 25.418 de la British Library i es completa amb
un índex de noms i llocs. [M. T. S.]
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3. Aquesta revista digital ha merescut diverses recensions. Cf. «Noves SLen format electrònic»: Llengua
i Ús. Núm. 20, p. 77-78; i també STRUBELL, Miquel: «Noves SL. Revista de Sociolingüística. Direcció General de
Política Lingüística (Generalitat de Catalunya)».Digit·HVM. Núm. 3 <http://www.uoc.edu/humfil/digithum/di-
githum3/catala/Res_Novessl_Miquel/Noves-SL.htm>.


