
Col·loqui «Pays Catalans et Méditerranée, mythes et réalités» (Rennes, 18 i 19 d’oc-
tubre de 1999). —A la Universitat francesa de Rennes-2 Haute Bretagne tingué lloc els dies
18 i 19 d’octubre de 1999 el col·loqui de l’Association Française des Catalanistes sota el tema:
«Pays Catalans et Méditerranée, Mythes et Réalités», i ensems es commemoraven els trenta
anys d’ensenyament del català en aquesta Univ. bretona.

El tema del col·loqui era prou ampli per permetre diversos plantejaments. Va ésser des
d’un punt de vista històric molt ben documentat, que Michel Camprubí, de la Univ. de Tou-
louse-Le Mirail, va parlar dels lligams, durant mil anys, de Catalunya i Occitània.

Imma Fàbregas, de la Univ. de Lorient, va mostrar com el passat perifràstic català, que
constitueix un dels trets més originals de la llengua, ha triomfat malgrat el rebuig, ja des de l’E-
dat Mitjana, dels lingüistes i gramàtics. Gràcia Dorel Ferré, del Rectorat de Reïms, va presentar
una ponència sobre la importància de les relacions entre els ports de Marsella i de Barcelona
amb relació a la indústria cotonera catalana, a mitjans del segle XIX. Renée Tournier, de la
Univ. de Versailles, va parlar de la importància dels intercanvis culturals entre intel·lectuals ca-
talans i occitans durant els anys vint. Antoni-Lluc Ferrer, de la Univ. d’Aix-en-Provence, va pre-
guntar-se si el mite de la Renaixença catalana no va ésser una qüestió de cronologia dins de la
cultura mediterrània. Françoise Jouanna, de l’Institut Pablo Picasso de Versailles, va fer un es-
tudi molt subtil del mar com a paisatge i com a metàfora en l’obra de Narcís Oller. August Bo-
ver, de la Univ. de Barcelona, va parlar d’una novel·la catalana del segle XVI, titulada Spill de la
vida religiosa, que va tenir una gran difusió a Europa i va ser traduïda a diversos països. Maria
Llombart, de la Univ. de Paris VIII, va fer una ponència sobre la situació actual dels Països Ca-
talans després de preguntar-se què queda de la idea d’una possible federació. Eliseu Trenc, de la
Univ. de Reïms, va exposar dues visions diferents del Mediterrani vist pels pintors modernistes
i noucentistes. Vinyet Panyella, especialista de l’anomenada Escola de Sitges, va presentar la
trajectòria artística del pintor sitgetà Joaquim Sunyer. Denise Boyer, de la Univ. d’Orléans, va
presentar una excel·lent anàlisi del Mediterrani en l’obra de Salvador Espriu. Marie-Claire Zim-
mermann, directora del Centre d’Études Catalanes de la Sorbonne, ens va parlar del lloc pri-
mordial, sensual, que ocupa el Mediterrani en la poesia de Carles Duarte. Mathilde Bensoussan,
presidenta de l’Association Française des Catalanistes, ens va presentar una ciutat mítica, la
Barcelona mediterrània de Jacint Verdaguer en el poema «A Barcelona». Jacqueline Guiral, de
la Univ. de Nanterre, va fer una comunicació sobre els perillosos viatges a Ultramar efectuats a
l’Edat Mitjana i a l’Edat Moderna per mariners, negociants i peregrins. Rosa Cabré, de la Univ.
de Barcelona, i Montserrat Prudon, que no varen poder assistir al col·loqui, van enviar les seves
comunicacions, la primera sobre el poeta mallorquí Miquel Costa i Llobera, la segona sobre
l’escriptura, la pintura, la música contemporànies, arts creuats en el Mediterrani. Aquestes dues
valuoses comunicacions seran publicades en les actes del col·loqui.

A més a més durant el col·loqui es varen donar diverses informacions sobre els mitjans de
difusió de la cultura catalana, i del seu ensenyament a l’estranger: Montserrat Casacuberta,
l’actual lectora de català de la Univ. de Rennes, ens va donar a conèixer la situació actual de
l’ensenyament del català, amb gairebé cent estudiants inscrits en el conjunt dels tres nivells,
primer, segon i tercer any. Mònica Padreño, de la Direcció General de Política Lingüística del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va exposar la tasca efectuada per
aquesta entitat. Valentí Sallas, director general, i Ramon Lluís Fossati, director de l’Oficina de
París del Consorci Català de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC) van informar-nos so-
bre el treball d’aquest organisme que dóna subsidis a les iniciatives que poden fer conèixer a
l’exterior la cultura catalana. August Bover, secretari de la Comissió de Promoció de l’Ense-
nyament del Català a les Universitats de fora de l’àmbit territorial de Catalunya, va presentar
els lectors de català com a promotors de la cultura catalana arreu del món.
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Ens sembla que aquest Col·loqui ha permès de donar a conèixer a Catalunya les recerques
dels universitaris francesos sobre la cultura catalana i ensems ens han assabentat del que es fa
a Catalunya per a la difusió exterior d’aquesta. I sobretot ha establert lligams a banda i banda
entre els investigadors que estimem Catalunya. [M. B.]

Jornades del Centre de Referència d’Enginyeria Lingüística (CREL) (Barcelona, 4 i
5 d’abril de 2000). —En l’avinentesa d’estar a punt d’expirar el contracte programa de cons-
titució del Centre de Referència d’Enginyeria Lingüística de la Generalitat de Catalunya, es
van celebrar aquestes Jornades a la seu de l’IEC. L’objectiu del Consell Directiu, en organit-
zar-les, era donar a conèixer a professionals de la llengua, a empreses de programari lingüís-
tic i a usuaris de recursos i programes informàtics aplicats al llenguatge, l’estat actual de les
investigacions i les aplicacions que duen a terme els nou grups que componen el CREL.

Les presentacions dels diversos projectes es van fer seguint els tres eixos de recerca que
conformen els objectius del CREL: la constitució de recursos lingüístics, l’elaboració d’eines
per al tractament i per a l’explotació de dades i el disseny de prototips.

El primer dia de les Jornades es dedicà a la llengua oral. Així, quant a la constitució de re-
cursos lingüístics, es van presentar l’estat i les característiques de diversos corpus: «Corpus
oral de variació», «Corpus de prosòdia», «Corpus en català per a SpeechDat» i «Corpus de
diàleg», constituïts, respectivament, pel Grup de Recerca de Variació en el Llenguatge de la
UB, pel Seminari de Filologia i Informàtica de la UAB, pel Grup de Tractament de la Parla de
la UPC i pel Seminari de Filologia i Informàtica de la UAB.

Pel que fa a les eines de tractament de dades, van ser presentats dos projectes: una eina de
transcripció fonètica, «El transcriptor automàtic Segre», elaborat coordinadament pel Grup de
Tractament de la Parla de la UPC, pel Seminari de Filologia i Informàtica de la UAB i pel
Grup de recerca de Variació en el Llenguatge de la UB i un segon projecte, «Eines de conver-
sió text-parla» elaborat pel Grup de Tractament de la Parla de la UPC i pel Seminari de Filo-
logia i Informàtica de la UAB. Sobre el disseny de prototips es van presentar també dos pro-
jectes: «Prototip d’accés oral a serveis d’informació» i «Prototip de conversa oral», elaborats
tots dos pel Grup de Tractament de la Parla de la UPC.

La jornada es va tancar amb una taula rodona coordinada per Joaquim Llisterri, del Con-
sell Directiu del CREL, en què participaren Climent Nadeu, Joaquim Viaplana, Salvador Oli-
va i Paco Casacuberta.

El segon dia de les Jornades es dedicà a la llengua escrita. Pel que fa a la constitució de re-
cursos lingüístics, es van presentar aspectes diversos dels projectes de corpus de textos escrits
i de bases de dades lèxiques: el grup del Diccionari del Català Contemporani de l’IEC va pre-
sentar «L’accés dels grups de recerca al CTILC»; el Grup de Recerca de l’Institut Universita-
ri de Lingüística Aplicada de la UPF va explicar l’estat i les característiques del projecte «Els
corpora de discurs especialitzat en llengua catalana», el Grup de Gramàtica Teòrica de la
UAB presentà el projecte de base de dades lèxiques «Una base de dades de fraseologia catala-
na» i el grup de les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC va exposar l’estat actual de «La versió
computacional del DIEC».

Els projectes per al tractament de la llengua escrita desenvolupen o estan en procés de
desenvolupar dues línies diferents i complementàries: eines per a la cadena de processament
lingüístic i eines per a l’extracció o recuperació d’informació. En la primera línia esmentada,
el Grup de Recerca de l’Institut de Lingüística Aplicada de la UPF va presentar l’estat d’ela-
boració de les eines següents: «Etiquetaris, marcatges estàndard, preprocés i gestió de dic-
cionaris», «L’etiquetador PALIC i el desambiguador AMBILIC», «L’analitzador morfològic
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