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cartografia automàtica, mapes sonors, gestió documental, etc.) i de representació (anàlisis dialec-
tomètriques) de diversos materials lingüístics.
 En consonància amb les tècniques presentades en la darrera intervenció, Hiroto Ueda, de la 
Universitat de Tokyo, emfasitzà en els «Métodos de tratamiento informatizado de datos linguísti-
cos hispánicos», i particularment en aspectes de llengua medieval, de comunicació no verbal, de 
variació sintàctica, de morfologia verbal i de variació lèxica, en aquest darrer cas mitjançant la 
descripció del projecte VARILEX.

Maria Pilar Perea
Universitat de Barcelona

 Col·loqui «70 años después. La literatura española y los campos franceses de interna-
mien to (1939-1945)», Universitat París X – Nanterre, 12, 13 i 14 de febrer de 2009. – Entre el 
12 i el 14 de febrer del 2009 se celebrà a la Universitat París X de Nanterre el col·loqui «70 años 
después. La literatura española y los campos franceses de internamiento (1939-1945)», organitzat 
pel GREX (Groupe de Recherche «Exils et Résistances») amb la col·laboració de diverses institu-
cions i grups investigadors, entre els quals el CERMI (Centro de Estudios sobre Migraciones 
Ibéricas, de Nanterre), el GEXEL (Grup d’Estudis de l’Exili Literari Espanyol, de la Universitat 
Autònoma de Barcelona) i l’Institut Ramon Llull, de la Generalitat de Catalunya, que és qui va 
vetllar perquè la literatura catalana hi quedés ben representada.
 D’acord amb l’anunci de les diferents circulars prèvies, la intenció del col·loqui era donar a 
conèixer l’experiència dels republicans espanyols en els camps francesos al final de la Guerra 
Civil i durant la Segona Guerra Mundial, així com estudiar tot el material literari que aquesta es-
tada ha generat, tant en escriptors coneguts de la talla de Max Aub, Manuel Andújar, Agustí Bar-
tra, Lluís Ferran de Pol, etc., com en d’altres que han acabat essent pràcticament anònims. El 
corpus d’obres publicades –moltes d’elles de caràcter testimonial– és ben extens i no sempre prou 
conegut ni divulgat, per la qual cosa mereix un estudi a fons.
 Les nombroses intervencions, amb sessions paral·leles de comunicacions, s’han situat en el 
terreny literari més que no pas en l’historiogràfic. Els eixos de treball han estat diversos: les con-
tribucions per a la fixació i caracterització d’un corpus de material literari, la diferència entre la 
literatura feta des de dins mateix dels camps i la que els escriptors elaboren posteriorment a partir 
de l’experiència viscuda, l’estudi de manuscrits i la corresponent crítica genètica o textual, els 
lligams entre literatura i testimoni des dels paràmetres de l’anàlisi literària, a més dels estudis 
monogràfics sobre autors o obres concretes, etc.
 La conferència inaugural anà a càrrec de Geneviève Dreyfus-Armand, directora de la Biblio-
teca de Documentació Internacional Contemporània de Nanterre i versà sobre «Les républicains 
espagnols dans les camps français: histoire et mémoire». El discurs –excel·lent– tingué moments 
polèmics, especialment per la tendència –ben habitual entre els hispanistes francesos (més fins i 
tot que entre els castellans)– a situar en un mateix sac tots aquells republicans provinents de l’estat 
espanyol, cosa que impedeix d’establir clares diferències entre els que provenen de zones concre-
tes i que s’expressen en llengües també diferents.
 Durant els tres dies es van celebrar deu sessions temàtiques, amb una quarantena d’interven-
cions, a més de diversos actes complementaris, entre els quals cal destacar la projecció del docu-
mental Les oiseaux d’Arabie del realitzador David Yon, elaborat a partir de l’experiència del camp 
de Djelfa. Els temes de les deu sessions van ser els següents: les aproximacions teòriques, l’estudi 
del corpus, el corpus català (dues sessions), l’obra de Max Aub, la relació de Max Aub amb altres 
escriptors, els escriptors i el testimoni (dues sessions) i la poesia. S’hi afegí també una contribució 
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relacionada amb el món de la imatge (de la professora Patricia Venti, de la Complutense de Ma-
drid), a propòsit dels dibuixos de Josep Bartolí. El col·loqui es va tancar amb una taula rodona 
sobre «La literatura española de los campos, del concepto a la realidad», moderada per Bernard 
Sicot i amb intervenció de reconeguts hispanistes com Rose Duroux, Ottmar Ette, Jacques Issorel, 
Marta Marín Dòmine i José María Naharro-Calderón.
 Pel que ara ens ocupa, mereixen especial atenció les dues sessions dedicades al corpus català, 
que van ser coordinades per la professora Marta Marín i que són les que van rebre l’ajut específic de 
l’Institut Ramon Llull. En la primera hi hagué intervencions, per aquest ordre, de Jaume Aulet, de la 
Universitat Autònoma de Barcelona («El poeta Agustí Bartra y su paso por los campos de interna-
miento en 1939. Material epistolar y repercusión literaria»), de Josep Vicent Garcia Raffi, doctor en 
filologia catalana («La literatura concentracionaria de Ferran de Pol»), de Carles Cortès, de la Uni-
versitat d’Alacant («Ficción y realidad: el testimonio en los campos de internamiento franceses, Els 
vençuts (1969) de Xavier Benguerel»), i de Montserrat Prudon-Moral, de la Universitat de París 
VIII («Le miroir sans tain, à propos du livre : Diari d’un exiliat. Fets viscuts (19361945) de Ramon 
Moral i Querol»). La segona sessió la protagonitzaren Oriol González Tura, doctorant de la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona («Crist de 200 000 braços de Agustí Bartra: entre el testimonio y la 
poesía»), la mateixa Marta Marín Dòmine, de la Laurier University de Canadà («Pere Vives, cartas 
desde los campos de concentración»), Xavier Vall, de la Universitat Autònoma de Barcelona («Hum-
bert Pardellans, de los campos y ‘las prisiones del absurdo’ a París») i Christine Guinard, de París 
(«Roc d’Almenara: Diari d’un refugiat català»).
 Pràcticament totes aquestes intervencions feren aportacions de primera línia a l’hora de donar 
a conèixer material inèdit sobre la literatura catalana als camps francesos d’internament, que era 
un dels objectius bàsics del col·loqui. Si més no, les dues sessions tingueren un component didàc-
tic afegit: la de donar a entendre als hispanistes francesos les particularitats d’una literatura que, 
per motius diversos, no respon exactament als mateixos paràmetres que l’espanyola. Esperem que 
en una altra ocasió es pugui fer un pas més i s’aconsegueixi que el català pugui ser també una de 
les llengües oficials del Col·loqui i no només el francès i el castellà.
 No podem acabar sense destacar la feina d’organització i coordinació del professor Bernard 
Sicot, autèntic responsable de l’èxit de l’empresa, gran especialista en el tema i persona especial-
ment sensible pel que fa als debats que s’apunten en aquesta crònica. Esperem que ben aviat pu-
guem veure publicades les actes del Col·loqui, les quals, de ben segur, constituiran un material de 
referència obligada per a l’estudi del tema d’ara endavant.

Jaume Aulet
Universitat Autònoma de Barcelona

 Jornada sobre els parlars xurros (València, novembre de 2008). – Els passats 12 i 13 de 
novembre de 2008 la Universitat de València, a través dels seus departaments de Filologia Espa-
nyola i Filologia Catalana, organitzava la «I Jornada sobre els parlars valencians de base castella-
noaragonesa (de l’Alt Millars a la Vega Baixa)». Era la primera vegada que els parlars ‘xurros’ 
–denominació en cap cas despectiva– prenien protagonisme en l’àmbit acadèmic, ja que tradicio-
nalment només s’havien tingut en compte en el territori reduït a què se circumscriuen. En el marc 
de la jornada es va donar a conéixer una exposició d’un recull bibliogràfic de treballs relacionats 
amb el tema de la jornada, a càrrec de Roberto Beltrán.
 La jornada pretenia configurar-se com un lloc de trobada per a totes les persones –aficionats 
i acadèmics– que mantenien algun tipus de lligam amb estudis de vocabularis locals o de particu-
laritats de la zona castellanoparlant del País Valencià. Així, es van convidar filòlegs especialistes 
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