
D’altra banda, a la UNED, promoguts pel Vice-rector de Relacions Culturals, Jesús Prie-
to, i amb la col.laboració dels professors d’aquestes llengües, s’organitzen uns Encontres Lite-
raris constituïts amb un escriptor i un estudiós per cada llengua: per al català hi han participat
Joaquim Molas i Joan Ribera, Carme Riera i Baltasar Porcel. Aquestes trobades —on el món
literari castellà també intervé—, es fan als diferents Centres Associats de la UNED (van co-
mençar a Sant Sebastià i Barcelona, el 2000, i han seguit a Màlaga i La Corunya el 2001).

Per acabar, el 2001 hem fet un seminari a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce-
lona, en què han fet lliçons sobre temes de català professors de Filologia Espanyola: Francisco
Gutiérrez Carbajo i José Romera (UNED), i Josep M. Balcells (Universitat de Lleó). En un fe-
nomen comparatista de tornada, es donen ara a conèixer les investigacions que ens afecten,
cosa que alhora pot servir com incentiu.

No obstant això, com que som molt pocs, no hem pogut mantenir la soca ferma de les Jor-
nades, atrafegats amb la vida de les branques en què aquella s’ha anat obrint. Però, com que
parlem d’arbres intel.lectuals i no han patit cap malaltia, potser en nous temps tornaran a renèi-
xer. Ens hi podria fer bé de model aquesta mateixa revista d’Estudis Romànics. [J. B.]

Els col.loquis de lingüística hispànica a França. —L’any 1985, Jack Schmidely orga-
nitzava, a Rouen, el primer col.loqui per als hispanistes de França especialistes de lingüística,
els quals només podien participar abans als col.loquis biennals de la Société des Hispanistes
Français, de temàtica sobretot literària. Es decidí aleshores organitzar, també cada dos anys,
en alternança amb aquests col.loquis generals dels hispanistes, un col.loqui dedicat exclusiva-
ment a la lingüística, cosa que s’ha anat fent regularment en les diverses universitats france-
ses, fins al darrer, celebrat a Perpinyà (març del 2002). Igualment, s’han publicat després de
cada col.loqui les corresponents actes que són una bona mostra de l’activitat de recerca al res-
pecte per part dels hispanistes francesos. Si bé l’orientació dominant hi és la «guillaumista»,
amb investigadors com ara el desaparegut Maurice Molho, Jean-Claude Chevalier, Michel Lau-
nay, Gilles Luquet, Francis Tollis, M. France Delport, Antoine Résano, Yves Macchi, també
s’hi expressen altres corrents d’un cert eclectisme, especialment entorn de Bernard Pottier,
amb Jack Schmidely o Michel Camprubí i, en una perspectiva preferentment diacrònica, René
Pellen i Bernard Darbord; citem encara, per esmentar els més assidus, Anne-Marie Vanderlyn-
den, Philippe Cahuzac, Eric Beaumatin, Cecilia Hara, Béatrice Salazar.

D’altra banda, el 1999 quedava constituïda l’Association Française de Linguistique Ibé-
ro-Romane (LIBerRo) per tal de facilitar i promoure aquestes activitats, obrint una pàgina
Web amb adreça a la universitat de Poitiers (www.mshs.univ-poitiers.fr/libero.htm). S’hi pot
trobar una bibliografia en relació amb els membres de l’associació.

Les llengües estudiades són, essencialment, el castellà i el portuguès. Pel que fa al català,
el nombre reduït de lingüistes que s’hi dediquen (vegeu la nota següent) explica segurament
que aprofitin més aviat els col.loquis i publicacions de l’AILLC per a exposar-hi llurs treballs.
[M. Cp.]

L’Association Française des Catalanistes i la lingüística. —Constituïda el 1990, l’asso-
ciació ha organitzat dos col.loquis, les actes dels quals s’han publicat (recordem-los: Els anys
vint en els Països Catalans, Els Països Catalans i el Mediterrani: mites i realitats). A més, cal
afegir-hi la publicació, en nom de l’associació, d’un llibre d’homenatge a Pierre Vilar, edició
a cura de Montserrat Prudon (Hommage à Pierre Vilar, Association Française des Catalanis-
tes, s. d.). També el Centre d’Études Catalanes de la Sorbona va organitzar un col.loqui sobre
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