
La seconde section était consacrée à des études linguistiques et sociolinguistiques basées
sur corpus. La gamme des sujets abordés s’y avéra très variée, mais, étant donnée l’orientation
générale du colloque, le dénominateur commun de toutes les communications étaient les spé-
cificités du langage parlé telles qu’elles sont documentées dans les corpus oraux ou semi-
oraux. Cette section non seulement nous offrait un panorama impressionnant des travaux ac-
tuellement en cours sur le parlé en italien, français, espagnol, picard et dans maintes autres
langues romanes; elle prouvait aussi l’utilité et la nécessité des corpus oraux et de leur dispo-
nibilité sur une large échelle, tout en faisant ressortir en même temps les limites méthodologi-
ques des recherches s’appuyant sur des corpus oraux.

La publication des actes de la 1ere Rencontre de la Linguistique de Corpus Appliquée aux
Langues Romanes est prévue pour l’an 2001 dans la collection «ScriptOralia» qui paraît chez
l’éditeur Gunter Narr. Vu l’écho favorable qu’a reçu ce premier colloque, une 2e Rencontre
Fribourgeoise de la Linguistique de Corpus est d’ores et déjà programmée pour l’automne
2003. [C. D. P.]

Programa de doctorat de romanística a Hongria (Budapest, 1999). —A la Univ.
Eötvös Loránd (ELTE) existeix un programa de doctorat de romanística, coordinat per Pao-
lo Salvi, del Dpt. d’Italià. Katalin Kulin, László Scholz, Péter Bikfalvy, professors del Dpt.
d’Espanyol, ensenyen en el curs de doctorat «La nova narrativa hispànica (llatinoamerica-
na)». Katalin Kulin, en col·laboració amb professors d’altres departaments, participa també
activament en el curs de doctorat sobre «Literatures romàniques de l’Edat Mitjana». El
1998, en el marc d’aquests estudis László Vasas, professor del Departament, va defensar la
seva tesi de doctorat sobre «El discurso picaresco». El professor invitat del programa de
doctorat de romanística aquest any va ser József Herman, membre de l’Acadèmia de Cièn-
cies d’Hongria, professor de la Univ. de Venècia, amb un curs sobre fonologia històrica ne-
ollatina. Els anys precedents hi van participar, entre altres, E. Coseriu, L. Renzi y B. García-
Hernández. [K. M.]

La diversitat lingüística a l’Estat espanyol. Cicle de conferències a la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona (novembre 2000). —El calidoscopi lingüístic estatal. Una
ullada ecolingüística. És el títol del cicle de conferències coordinat pel professor Miquel
Àngel Pradilla (del Dept. de Filologia Catalana de la URV) i dut a terme en aquesta Univ. amb
la col·laboració de l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE) durant el mes de novembre del
2000. Dels deu conferenciants, procedents de diverses universitats de l’Estat espanyol, els tres
primers (per ordre cronològic: dies 2 i 8) van abordar qüestions de caire general: concretament
els professors Albert Bastardas (La metàfora ecològica), Jaume Vernet (Ordenació consti-
tucional del multilingüisme) i José Enrique Gargallo (La diversitat lingüística i la diversitat
dels lingüistes). Els altres set van consagrar les respectives conferències a altres tantes rea-
litats lingüístiques del territori examinat: per ordre també cronològic (8, 15, 23 i 29 de no-
vembre), l’aragonès (Francho Nagore), l’asturià (Xosé Lluis García Arias), l’occità de la
Vall d’Aran (Jordi Suïls), el gallec (Oscar Diaz Fouces -sic-), el basc (Maitena Etxebarria)
i el català (Miquel Àngel Pradilla). El professor Emilio Prieto de los Mozos (de la Univ. de
Salamanca) no va poder impartir finalment la seva conferència sobre l’espanyol, però en va
enviar el text, que (multicopiat) es va repartir l’última jornada entre els assistents al cicle.
[J. E. G. G.]
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