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El segon bloc es va dedicar a l’onomàstica de Menorca, amb la finalitat d’avaluar l’estat
dels estudis toponímics i antroponímics relatius a l’illa, i millorar-los quant a treballs de detall.
Per aquest motiu es va comptar amb la presència de Lluís Casasnovas Marquès, editor ciutadellenc que, el 1952, va realitzar, en el marc de la seva tesi doctoral, el primer estudi científic
de la toponímia menorquina. La seva ponència va repassar les diferents obres que han tractat
l’onomàstica menorquina: des dels treballs dels germans Ramis fins a les últimes aportacions
de Ramon Rosselló i de Cosme Aguiló. Així mateix, distintes comunicacions es van ocupar,
respectivament, de l’etimologia del nom preromà Sanissera, dels topònims marítims del port
de Maó i dels noms de lloc continguts en la cartografia històrica de l’illa.
El caràcter interdisciplinari de l’onomàstica va ser el tema del tercer bloc. Això havia de
permetre, d’una banda, ampliar l’horitzó de perspectives des de les quals es possible abordar
els estudis onomàstics i, de l’altra, obrir les portes del Col.loqui a treballs relacionats no només
amb l’illa de Menorca sinó amb qualsevol altre espai geogràfic. Pel que fa al primer aspecte,
Joan Tort i Donada, professor de Geografia de la Universitat de Barcelona, va apostar per un
enfocament transversal i integrador dels estudis onomàstics, capaç de trencar el monolitisme
filològic amb què tot sovint es realitzen. Pel que fa al segon, cal destacar la distinta procedència geogràfica dels comunicants, que van representar l’onomàstica de gairebé tot el domini lingüístic català, dels territoris occitans i aranesos i, fins i tot, de Navarra.
L’obertura acadèmica del Col.loqui va incloure dues conferències, de manera que van
quedar representades les dues grans branques de l’onomàstica: Ramon Amigó i Anglès, un
dels toponimistes més importants del Principat, va plantejar els principals objectius i la metodologia de treball dels reculls de noms de lloc; Jaume Mascaró Pons, professor de Filosofia de
la Universitat de Barcelona, va tractar, des d’un punt de vista eminentment antropològic, alguns dels aspectes més rellevants de l’antroponímia. Per a la conferència de clausura, Joan
Veny Clar, catedràtic de Filologia de la Universitat de Barcelona, va aplicar el seu rigor filològic a l’anàlisi d’alguns trets dialectals que s’observen en l’onomàstica menorquina. I com
a contrapunt a les sessions de treball, es van organitzar visites guiades de Ciutadella i de Maó,
i un sopar de cloenda, activitats que van acabar de refermar l’esperit de germanor que va presidir en tot moment el Col.loqui.
Un XXVIII Col.loqui de la Societat d’Onomàstica que, amb gairebé 60 participants i prop
de 25 treballs presentats va demostrar, d’una banda, la vitalitat de la Societat d’Onomàstica i
l’impuls que suposen els seus Col.loquis per al desenvolupament dels estudis onomàstics catalans, i va significar, de l’altra, un pas més en el camí de recuperació i normalització cultural
menorquines endegat per l’IME des de la seva creació el 1986. [X. G. P]
IV Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes de Literatura Catalana Antiga.
Història i llegenda al Renaixement (Universitat de Girona, 8-11 de juliol del 2002). —
Tractar d’humanisme en una sala gòtica pot semblar a cop d’ull un despropòsit o bé una eventualitat paradoxal; però ben mirat, aquesta mateixa circumstància devia ser la que ben sovint
vivien els humanistes mateixos quan als segles XV i XVI conspiraven per dur a terme accions
destinades a canviar el seu entorn cultural, com ara l’arquitectura de la sala mateixa que aleshores potser els acollia. Doncs bé: això és el que ha tingut lloc durant quatre dies de l’estiu del
2002 dins del marc singular de la recentment remodelada sala capitular —ara Sala de Graus—
del convent de Sant Domènec de Girona, seu de la Facultat de Lletres de la UdG, perquè allà
s’ha desenvolupat l’edició darrera del Col.loqui Internacional Problemes i Mètodes que la
Secció Francesc Eiximenis de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la UdG organitza
cada any —des del 1992, ara ha fet justament deu anys— i on s’alternen la Història de la Llen-
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gua i la Literatura Catalana Antiga, en aquesta ocasió dedicada a la literatura llatina produïda
als Països Catalans durant el renaixement, i més concretament al gènere historiogràfic. Amb
el títol Història i llegenda al Renaixement i dirigit per Mariàngela Vilallonga —ben abrigada
per un equip de col.laboradors eficacíssims—, el Col.loqui ha disposat d’una nòmina brillant
d’investigadors internacionals i d’una participació ben nodrida de comunicacions (vint-i-set),
a l’hora que ha gaudit d’una notable presència de públic. Els objectius que perseguia l’organització amb la convocatòria eren fonamentalment dos: com destriar llegenda i història, aspectes que fluctuen entre la cohabitació íntima i la repulsió vehement en els textos renaixentistes, i alhora avançar en l’estudi de la historiografia humanística, especialment en el
coneixement de les relacions entre els humanismes català, castellà i italià. Ambdós propòsits
han presidit, certament, les quatre jornades intenses d’erudició compartida i de debat intel.lectual per on ha transcorregut el Col.loqui que comentem. Pensem que amb aprofitament total
dels assistents.
Es van encarregar sis ponències a especialistes internacionals de reconegut prestigi i
mestratge en les matèries objecte d’estudi. A partir d’elles es van estructurar sis blocs temàtics dins dels quals es van inserir les comunicacions més afins. El primer dels blocs, encapçalat per la ponència de Jocelyn N. Hillgarth (Pontifical Institute of Mediaeval Studies de
Toronto) Els visigots, realitat i llegenda, va tenir com a eix temàtic la historiografia que va
generar l’edat mitjana i el renaixement sobre els reis gots, així com l’anàlisi d’aspectes diversos de la narrativa medieval catalana en les cròniques. El segon bloc, vertebrat entorn de
la ponència de Joan F. Alcina (Universitat Rovira i Virgili), Aventures d’un impressor a Tarragona: Felip Mei i Antoni Agustín, va incidir en el paper que van representar la impremta
i els impressors al Cinccents, a l’hora que tractà d’algunes llegendes al voltant de cercles i
personatges medievals a la Corona d’Aragó. El tercer es va centrar en la historiografia en
llengua catalana als segles XVI i XVII i va ser obert per la ponència d’Eulàlia Duran (Universitat de Barcelona) La funció de les llegendes en la historiografia. L’humanisme europeu en
llengua llatina va ser el motiu que va unificar el quart bloc, encetat per la ponència de Massimo Miglio (Università della Tuscia, Itàlia) Identità dell’umanesimo romano. El cinquè bloc
incidí principalment en l’humanisme llatí hispànic i en les llegendes locals creades per influència de l’humanista italià Giovanni Nanni, més conegut com a Annio de Viterbo; fou encapçalat per la ponència de José M. Maestre (Universidad de Cádiz) Las traducciones alcalaínas del «Opus de rerum Hispaniae memorabilibus» del humanista italiano Lucio Marineo
Sículo. Finalment, el darrer dels blocs tractà especialment de la relació que guarden algunes
obres de poesia i de preceptiva del renaixement amb les llegendes; va ser tancat per Francisco Rico (Universitat Autònoma de Barcelona) amb Petrarca, o la vida como leyenda, ponència que va clausurar el Col.loqui
En l’endemig, va tenir lloc la Taula rodona Edició de textos llatins humanístics on José M.
Maestre, Àlex Coroleu, Lluís Lucero, Antoni Cobos i Mariàngela Vilallonga van debatre sobre els criteris que han de guiar la investigació i publicació d’aquests materials. També en el
decurs del Col.loqui va tenir lloc l’acte de donació que va fer el professor emèrit de la Universitat de Nottingham Robert Brian Tate del fons historiogràfic de la seva biblioteca personal a
la Universitat de Girona; compta amb un miler de volums sobre historiografia, humanisme i
renaixement europeus, i materials diversos, d’enorme vàlua i interès.
Les ponències i comunicacions presentades al Col.loqui així com les exposicions de la
Taula rodona apareixeran publicades per CCG Edicions de Girona en el volum Història i llegenda al Renaixement, coordinat per Mariàngela Vilallonga i Daniel Ferrer. [P. Val.]

