
 

SEMINARIS RECERCA AVUI: 
NOVES PERSPECTIVES EN CIÈNCIES HUMANES I SOCIALS 

     
L'Edat Mitjana des de la història i la filologia:  

el “Glossarium Mediae Latinitatis Cataloniae” (GMLC),  
el “Repertorio de Medievalismo Hispánico” (RMH)  
i el “Glossari Crític de Fiscalitat Medieval” (GCFM) 

Ana Gómez, Roser Salicrú, Manuel Sánchez i Pere Verdés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualment, en el marc del grup d’investigació “El Mediterrani i la Corona d’Aragó a l’Edat 
Mitjana: història, llengua i cultura”, es realitzen tres projectes de llarg recorregut, que tenen 
com a propòsit oferir sengles eines de recerca a historiadors, a filòlegs i a tota persona 
interessada en l’estudi de l’època medieval. El GMLC és un diccionari de termes llatins i 
romànics documentats en els territoris corresponents al domini lingüístic del català entre els 
segles IX i XII; l’origen d’aquest projecte es remunta a la dècada de 1950 i, en aquests 
moments, compta amb una base de dades lèxica que permet la consulta externa d’una part 
del corpus textual a partir del qual s'elabora el Glossarium: el CODOLCAT (Corpus 
Documentale Latinum Cataloniae). El RMH recull, des dels anys 60 del segle passat, la 
bibliografia dels medievalistes espanyols i portuguesos, així com la dels hispanistes i lusistes 
estrangers; actualment, té la forma d’una base de dades on-line que conté prop de 100.000 
registres i és la principal font d’informació per a la International Medieval Bibliography a la 
península ibèrica. El GCFM va iniciar-se ara fa 10 anys i constitueix la prolongació d’un 
programa de recerca hispano-francès sobre història de la fiscalitat medieval: es tracta d’un 
diccionari especialitzat amb més de 2.000 termes, que també pot consultar-se a través 
d’internet i que, mitjançant un work-in-progress, vol posar les bases d’un projecte d’història 
comparada sobre els orígens de les finances públiques a nivell europeu. 
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