
ca e Filoloxía Catalana. Occitanistas como Lafont, Martel, Lamuela, Boyer, Gardy,
Grosclaude, Hammel e outros analizaron o presente e o futuro do occitano dentro e
fóra de Francia, así como a súa presencia social, especialmente no ensino e nos me-
dios de comunicación.

F. F. R.

COL·LOQUI INTERNACIONAL SOBRE EL GENOVÈS

Genova i Arenzano 21/22-XI-1998

Els dies 21 i 22 de novembre de 1998 es va celebrar a Gènova i Arenzano un col·lo-
qui internacional sobre «Una lingua del mare. Il genovese tra Liguria e Mediterraneo
(Una lengua do mâ. O zeneise tra Liguia e mâ Mediterranio)», coordinat per Fiorenzo
Toso. El tema central fou l’estudi del patrimoni lingüístic lígur i la seva projecció en el
Mediterrani, amb comunicacions sobre el lèxic mariner genovès i la seva difusió, les
relacions amb el venecià, el sicilià, el cors i el català, la llengua de Cristòfor Colon,
etc., a càrrec de diversos romanistes (Muljačić, Toso, Aprosio, Pfister, Cortelazzo,
Blasco Ferrer, Petracco-Sicardi, Veny, etc.).

J. V.

* * *

JORNADES SOBRE LLENGÜES MINORITÀRIES I VARIETATS DIALECTALS EN L’ESPANYA ACTUAL

Saragossa, novembre 1998

El mes de novembre de 1998 es van celebrar a Saragossa unes Jornadas sobre
Lenguas Minoritarias y Variedades Dialectales en la España Actual, organitzades
pels directors de les càtedres Manuel Alvar i María Moliner de la Institución Fer-
nando el Católico de la Diputació provincial de Saragossa. Aquestes Jornades van ser
inaugurades per Lídia Pons, amb la ponència «Aspectos de la variación sintáctica en
el catalán actual». Així mateix, es van realitzar dues taules rodones, una d’elles de-
dicada a «Creencias y actitudes de los hablantes de lenguas minoritarias en Aragón»,
amb la participació, pel que fa al català, de Javier Giralt i Josep Galan, director de
l’Institut d’Estudis del Baix Cinca, i l’altra sobre «Investigación y planificación lin-
güísticas en Aragón», amb la intervenció de María Rosa Fort i Ramon Sistac, de la
Universitat de Lleida.

M. R. F. C.

* * *
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