
gué, també, dues taules rodones, moderades de A. Elizaincín («El español en contacto con otras
lenguas») i Rafael Cano («El español coloquial: enfoques y perspectivas de análisis»).

Durant la setmana del congrés se celebraren sis sessions simultànies, amb un total de més
de dos-cents comunicants. [C. L.]

Presentació del Diccionario del español actual (Barcelona, 26 de novembre de 1999).-
L’aparició del Diccionario del español actual (DEA) de Manuel Seco (obra que s’ha elaborat
durant un període de gairebé trenta anys, de 1970 a 1999) ha tingut un ressò social important.
Aquesta obra representa una de les aportacions més destacables a la lexicografia espanyola
des de l’aparició del Diccionario de uso el español de María Moliner. El diccionari, publicat
per l’editorial Aguilar, ha comptat amb la col·laboració destacada d’Olimpia Andrés, subdi-
rectora del Diccionario histórico de la Real Academia Española (RAE) i, en l’apartat de do-
cumentació, de Gabino Ramos.

Els actes de presentació del diccionari van tenir lloc en diverses ciutats i en diversos àm-
bits; la presentació a Barcelona tingué un caràcter marcadament acadèmic, i se celebrà a l’au-
la magna de la Univ.. Al costat de l’autor principal del diccionari l’acte va comptar amb la par-
ticipació de diversos professors universitaris: María Paz Battaner (Univ. Pompeu Fabra), José
Manuel Blecua (Univ. Autònoma de Barcelona), Joaquim Rafel (Univ. de Barcelona), i Maria
Rosa Vila (Univ. de Barcelona), que representà el rector en l’acte.

Les intervencions dels participants destacaren els diversos aspectes metodològics de
l’obra i la seva vocació sincrònica i marcadament descriptiva. El DEA, tal com indica el seu
títol, pretén recollir el lèxic espanyol usat en l’actualitat des d’una perspectiva descriptiva,
això és, no limitada únicament als usos estrictament normatius i renunciant, en molts casos,
a incorporar informació (lèxica o semàntica) procedent d’altres diccionaris i que es pot con-
siderar obsoleta o inadequada. La documentació de referència que delimita allò que cal in-
cloure o no en el diccionari no són, doncs, els diccionaris publicats anteriorment al DEA (la
recurrència a d’altres diccionaris és una de les llacunes metodològiques més freqüents en la le-
xicografia espanyola) sinó un corpus de textos de la segona part del s. XX que han estat despu-
llats manualment. Aquest corpus ha servit per a recollir «de nova planta» el «lèxic viu», tal
com assenyala la introducció del DEA. El fet que el buidatge dels textos s’hagi fet manualment
i de manera selectiva s’explica, en part, pel llarg període de redacció del diccionari, que s’ini-
cià molt abans de la generalització de l’ús dels mitjans informàtics en l’explotació de corpus i
en la producció de diccionaris.

Una de les característiques que també es destacaren del DEA és que es tracta d’un diccio-
nari d’autor, en diversos sentits, que es concreten en el fet que és un diccionari en què Manuel
Seco ha aplicat molts dels resultats de les seves recerques sobre tècnica lexicogràfica. El dis-
seny de l’obra, tant pel que fa a la macroestructura com a la microestructura, posa de manifest,
a més, que en diversos casos la formalització de les informacions segueix uns criteris perso-
nals no limitats per l’estructura del diccionari; són abundants, en aquest sentit, les notes de na-
turalesa diversa sobre diferents elements estructurals del diccionari, a fi de precisar algun as-
pecte de la informació que contenen.

Hom va assenyalar, també, el fet que el DEA és el tipus de diccionari que no només pot
ésser consultat per persones amb competència plena de l’espanyol, sinó que pot complir la
funció de diccionari monolingüe especialment útil per a aprenents avançats de l’idioma, se-
guint amb criteris propis el camí marcat per la lexicografia anglosaxona dels darrers decennis.
Aquesta possibilitat d’utilització es fonamenta, de fet, en un aspecte particular de la naturale-
sa descriptiva de l’obra, diferent del que s’ha assenyalat anteriorment: l’explicitació de totes
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les informacions rellevants per a la caracterització del significat lèxic; de manera que el dic-
cionari es concep no només com una eina de decodificació del significat, sinó també com una
eina de codificació de l’enunciat lingüístic. [J. S. i B.]

Investidura com a doctors honoris causa dels professors Bernard Pottier y Gerold
Hilty (Saragossa, 22 de novembre de 1999). —El día 22 de noviembre de 1999 se celebró en
la Univ. de Zaragoza la ceremonia de investidura como Doctores Honoris Causa por esta
Univ. de los profesores Bernard Pottier y Gerold Hilty. Actuaron como padrinos académicos
María Antonia Martín Zorraquino y Tomás Buesa Oliver (por el Dr. Pottier), Tadeo Félix
Monge Casao y José Francisco Val Álvaro (por el Dr. Hilty). A los correspondientes elogios,
realizados por Martín Zorraquino («Bernard Pottier: un maestro permanentemente joven») y
por Félix Monge («Desde la amistad»), respondieron los nuevos doctores de la Univ. zarago-
zana con sendos discursos. En sus intervenciones, tanto el profesor de la Sorbona como el de
la Univ. de Zurich evocaron su vinculación a la filología hispánica y, más en particular, a la
aragonesa, desde sus primeras vivencias en España (1945, el Dr. Pottier; 1950, el Dr. Hilty).
Transmitieron e interpretaron, por lo demás, sus respectivas biografías y bibliografías en rela-
ción con lo aragonés y con el mundo hispánico. [J. E. G. G.]

Publicacions d’interès a Saragossa (1999). —Ha estat editada per les Corts d’Aragó la
reproducció facsimilar del Libro de privilegios de Fraga y sus aldeas, 2 vol., Saragossa, 1999,
publicació coordinada per Guillermo Redondo i Esteban Sarasa, i que va ser presentada a la
ciutat de Fraga amb motiu de la Diada de Sant Jordi, patró d’Aragó. En el segon volum apa-
reixen unes «Notes lingüísticas y transcripción de los textos en catalán» (p. 185-207), col·la-
boració portada a cap per M. Rosa Fort i Cañellas i Rosa M. Castañer Martín. [M.R. F. i C.]

II Trobada al voltant de l’aragonès (Osca, 18 a 20 de novembre de 1999). —Del 18 al
20 de noviembre de 1999 se celebró en Huesca la II Trobada d’Estudios y Rechiras arredol
d’a Luenga Aragonesa y a suya Literatura (‘II Encuentro de estudios e investigaciones en tor-
no a la lengua aragonesa y su literatura’), organizada por el Instituto de Estudios Altoarago-
neses (IEA), con la colaboración del Consello d’a Fabla Aragonesa (CFA) y el Centro de Pro-
fesores y Recursos de Huesca.

Había unas 90 personas inscritas y se presentaron 40 comunicaciones. Para las ponencias
y «sesiones informativas» se contó con la participación de once profesores invitados.

Las ponencias propiamente dichas estuvieron a cargo de los profesores Michael Metzel-
tin (Universidad de Viena; «Identidad, estatalidad y lengua»), Jordi Colomina (Univ. d’Ala-
cant; «La lengua aragonesa en Valencia»), Ramon Sistac (Univ. de Lleida; «La transición en-
tre aragonés y catalán en Ribagorza»), Alf Monjour (Friedrich-Schiller Universität Jena;
«Comparación lingüística y tipológica: el caso aragonés»), Josep Martines (Univ. d’Alacant;
«L’aragonès i el lèxic valencià») y Xavier Lamuela (Université de Toulouse-Le Mirail; «La
normativización gráfica del aragonés»).

Además hubo varias «sesiones informativas» (de encargo, como las ponencias, pero más
breves, centradas en aspectos más concretos, como los resultados de un proyecto o una inves-
tigación), sobre los siguientres temas: «Convivencia de aragonés y catalán en el Sur del Reino
de Valencia en el siglo XIII» (Joan Ponsoda, Univ. d’Alacant), «La situación del aragonés en
Ribagorza (Mª Luisa Arnal, Universidad de Zaragoza), «A situación de l’aragonés en o Biello
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