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último día, Eliezer Papo (Univ. Ben Gurión del Neguev, Israel) habló de «Konstruksion de la 
memoria i rekonstruksion de la identidad: Agadot degerra - un jenero neglejado de la literatura 
sefaradi». Las comunicaciones se repartieron en nueve sesiones que se ocuparon de los siguientes 
temas: «Periodismo, identidad y mentalidades», «Oralidad y registros sonoros», «Las mujeres 
sefardíes ante los retos de la modernización», «Lengua e identidad», «Contacto lingüístico y mo-
dernización», «Actitudes lingüísticas y culturales», «Viena, patrón de modernidad para los sefar-
díes» y «Sefardíes en la Tercera diáspora». Además, los asistentes al Congreso pudieron visitar la 
exposición bibliográfica «Ephemera sefardíes en la Biblioteca Tomás Navarro Tomás».

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Ciclo de conferencias «La lengua española: usos y desarrollos» (Madrid, Instituto Cervan-
tes, enero-junio de 2009). – El Instituto Cervantes organizó una serie de coloquios sobre diferentes 
temas relacionados con la lengua y la cultura españolas de enero a junio de 2009. En total fueron seis 
conferencias en las que participaron los siguientes ponentes: Leonardo Gómez Torrego (Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas), «La normativa actual del español: criterios y panhispanismo»; 
Manuel Alvar Ezquerra (Univ. Complutense de Madrid), «Los diccionarios en España antes de los 
diccionarios en español»; Ángel López García-Molins (Univ. de Valencia), «Fundamentos genéticos 
del lenguaje»; Guillermo Rojo Sánchez (Univ. de Santiago de Compostela y Real Academia Españo-
la), «La influencia de los recursos computacionales en la investigación lingüística»; Juan Luis Cebrián 
Echarri (Real Academia Española y Grupo PRISA), «Lengua y globalización»; y Salvador Gutiérrez 
Ordóñez (Univ. de León y Real Academia Española), «Lo que no debe decir un gramático».

Ana Segovia Gordillo
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

 Conferència sobre «Traitement de la microtoponymie dans la base de données linguistiques 
occitanes THESOC». – Aquesta conferència del professor Jean-Claude Ranucci, de la Universitat de 
Niça, va ser pronunciada, en francès, a la Universitat de Toulouse II-le Mirail en el marc dels semina-
ris de l’ ERSS (UMR 5610 / CNRS), més especialment els del laboratori LDOR (Lingüística i Dialec-
tologia Occitana i Romànica), el 15 de gener del 2009. El conferenciant va subratllar d’antuvi la mi-
gradesa d’aquesta base de dades, que concerneix el provençal niçard (i.e. de Niça), atès que no existeix 
encara cap atles toponímic, i perquè no s’ha fet fins ara cap col·lec ta de dades més que en uns treballs 
parcials. A més, aquests darrers són fets emprant el cadastre, o sigui a base de formes sovint transpo-
sades, deformades i traduïdes (de l’occità al francès); així mateix, fora de tot context, presentades en 
llistes; l’investigador, per tant, es veu forçat a triar entre diverses formes, cosa gens fàcil. Aquesta base 
de dades del THESOC és doncs molt interessant, pel mètode de col·lecta emprat i per la forma de 
concebre-la. Comprèn, en particular, per a cada denominació toponímica, una fitxa el model de la qual 
va ser presentat, amb alguns exemples, a la pantalla de l’ordinador i projectat per a l’assistència.
 1. Pel que fa a la col·lecta, o «fonts», s’entén que les dades han de procedir d’una «comuni-
tat» és a dir: família, poble o llogaret, etc. A més, s’interessa per tot el que és toponímic (per 
exemple el nom d’un penyal, que sempre és absent al cadastre), no distingint entre toponímic i 
microtoponímic, distinció prou arbitrària, ja que molts noms de poble antigament han esdevingut 
amb el temps noms de simples llocs (en francès lieuxdits). Tot ha de ser considerat toponímia, és 
a dir «nom de lloc». Aquest és ans que tot un signe amb el significant i el significat, esdevingut 
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directament referencial després de perdre el sentit d’origen. En alguna població, el nom és encara 
entès en aquest seu sentit primitiu però en alguna altra ja ha desaparegut aquest darrer. Aleshores, 
el nom de lloc no és un nom del lèxic: per exemple, la Font ja no esmenta cap font –que en francès 
d’altra banda és fontaine o source– sinó que designa un lloc en el qual fins i tot ja no queda cap 
font. Igualment, si hom diu «un pra al Pra de Charlan», només el primer nom és un substantiu 
lexical (pra = prat), quan el segon sols anomena un indret.
 D’altra banda, el fet d’anomenar es relaciona amb una cultura i una època o sigui que existei-
xen dades culturals a l’origen de la denominació. Tenim, doncs, tres elements: el signe, el referent 
i la comunitat que anomena el lloc.
 Sovint resulta difícil copsar exactament la forma fònica ja que cal descompondre la paraula, 
cosa que no fa l’informador. També es presenta el topònim sota una forma escrita (és l’única en el 
cas dels noms dels documents antics). Pel que fa als noms de llogarets (lieuxdits), no es troben als 
cartularis sinó sols en altres classes d’arxius.
 2. La presentació de les dades col·lectades: els topònims s’han de classificar segons el refe-
rent; per exemple, al Pra esmentat més amunt designa uns habitatges (uns HLM en francès). Cal 
relacionar tots els topònims amb uns termes comuns com ara carrer, riu/riera, canal, cap, penyal, 
etc. Això, amb precisió: per exemple, el nom calanque pot no ésser una cala (de mar) a la regió de 
Niça. Hom pot afegir una descripció, a la fitxa de cada nom, concernent el lloc. També indicar 
quin és el significat que l’informador atribueix al nom. Aquest, a vegades, és reinterpretat de la 
manera més personal... Així, piol (que és igual que puech, pech – puig en català) ha estat reinter-
pretat com a ‘pluviol’, indret on es recull aigua de pluja... També hi ha el cas dels topònims trans-
ferits: una entitat (edifici, construcció, població) que ha estat desplaçada però el lloc ha conservat 
el nom primitiu (cf. lo Castellar vielh, on es situava antigament la població).
 Pel que fa al Sa (significant): hom precisa si hi ha un determinant, un sufix; si és un nom 
compost. Hom indica l’etimologia, segons les possibilitats. A més, la fitxa conté una rúbrica co
mentaris: a ús de l’investigador (també utilitzant tot el que pot afegir l’informador); en fi, una 
rúbrica discussió permet confrontar les opinions de diversos investigadors o especialistes que 
s’han interessat per les dades.

Michel Camprubí
Universitat de Toulouse II- le Mirail

 Conferència del professor Vittorio dell’Aquila a la Universitat de Barcelona (maig de 
2009). – El professor Vittorio dell’Aquila, que va ser coordinador del Servisc de Planificazion y 
Elaborazion dl Lingaz Ladin, va visitar la Universitat de Barcelona (maig 2009), convidat pel 
nostre projecte «Diatopia i canvi lingüístic. Scripta i variació dialectal» (HUM2005-02821/FILO 
Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación). Va pronunciar dues con-
ferències. En la primera, adreçada especialment a professors i investigadors (13 de maig), intitu-
lada Tractament informàtic del lèxic: noves perspectives, ens va mostrar els avantatges del soft-
ware SmallCodes, enfocat al tractament llengües minoritàries i regionals, un software que permet 
gestionar les dades lèxiques del ladí en les varietats dialectals diferenciades, i que es pot estendre 
a qualsevol llengua de manera ràpida, i que, a més, compta amb eines de mineria de text i anàlisi, 
per a la recuperació d’informació, estadística lèxica i neologia.
 En la segona conferència, oberta a estudiants i a tot el públic interessat, parlà de la Lexicogra
fia i terminologia del ladí i presentà una perspectiva de la problemàtica que es planteja en la 
normativització del ladí (parlat en diverses valls pertanyents als estats italià i alemany) i com s’ha 
anat resolent des d’una perspectiva composicional.
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