
nom de la recerca arqueològica (Pèir Còts). Els cinc blocs de què constava el cicle eren dedi-
cats cadascun a un període o enclavament geogràfic i miraven de combinar i contrastar, a tra-
vés de dues sessions consecutives, aspectes complementaris, ja fos a partir de l’anàlisi d’àre-
es diferents (àrea catalana i àrea occitana) o a partir de disciplines diverses (història i
lingüística, o arqueologia i onomàstica, per exemple).

El cicle es va encetar amb una presentació dels dominis lingüístics català i occità a càrrec
de Ramon Sistac i Jordi Suïls (coordinadors del Col.loqui), i va continuar amb una presenta-
ció del panorama lingüístic prerromànic al Pirineu a càrrec de Joakin Gorrotxategi. Aquesta
presentació, a banda de ser altament informativa, va suscitar força temes adjacents encara
poc explorats, com ara quina és la situació que cal imaginar per al sud i per a la meitat orien-
tal del Pirineu. Per a una època més propera, el període medieval, Joan Anton Rabella va po-
sar en qüestió nombrosos prejudicis i tòpics sobre els suposats primers testimonis escrits del
català, i va obrir qüestions que demanen atenció sobre el període previ a l’aparició del català
escrit i sobre el grau d’homogeneïtat del català medieval. Albert Turull i Aitor Carrera van
presentar el panorama de la toponímia romànica i prerromànica a l’entorn del Pirineu; men-
tre que el primer va introduir qüestions metodològiques i va centrar la discussió sobre aques-
tes qüestions en el domini català, el segon es va ocupar de l’àrea aranesa, amb especial aten-
ció al contrast entre la part baixa de la vall i la zona de contacte amb el català pallarès.
L’arqueòleg Pèir Còts va oferir un panorama diacrònic dels testimonis materials que es po-
drien relacionar amb les dades lingüístiques conegudes sobre el període immediatament an-
terior i posterior a l’inici de la romanització, tot suggerint la necessitat d’una recerca més
aprofundida i coordinada en aquest tipus de contrast. Per la seua banda, i en relació amb el
període medieval, Jordi de Bolòs va aportar una síntesi del que es coneix sobre les formes de
poblament, en relació amb el procés d’ocupació o reocupació del territori i, doncs, en estreta
relació amb les possibles hipòtesis sobre les formes de la romanització lingüística al sud del
Pirineu. En aquest cas, les diferències entre l’ocupació de la zona pirinenca i la de les àrees
més meridionals es correlacionen amb contrastos en la toponímia, tot suggerint una via de re-
cerca força productiva. La darrera sessió anava dedicada a l’expansió meridional del català.
Des d’un punt de vista històric, i especialment centrat en l’antroponímia, Enric Guinot va
apuntar les possibles relacions entre aquesta ocupació dels territoris meridionals i la pro-
cedència aragonesa (i fins i tot occitana en darrera instància) d’una part de la població. Les
dades que va oferir Josep Martines, des d’una visió dialectològica, van suggerir una correla-
ció efectiva entre tots dos enfocaments.

En definitiva, el Col.loqui es va cloure amb l’acord en el sentit que la interdisciplinarietat
és altament productiva per a la temàtica tractada i va servir per a emplaçar els participants a un
proper simposi que haurà de tractar amb més detall aquests mateixos aspectes. Aquest simpo-
si, que se celebrarà en dues edicions (la primera, a Alacant, entre els dies 13 i 15 de gener de
2005, i la segona a Lleida en una data per determinar de 2006), desglossarà, en cadascuna d’e-
lles, les qüestions purament lingüístiques i les de caire històric. [J. Su.]

III Jornades de Llengües de la Ribagorça i II Seminari Ibericoitàlic de Minories Lin-
güístiques. Graus, 23, 24 i 25 d’abril de 2004. — Els dies 23, 24 i 25 d’abril de 2004 es van
celebrar a la Casa de la Cultura de la localitat aragonesa de Graus les III Jornades de Llengües
de la Ribagorça i el II Seminari Ibericoitàlic de Minories Lingüístiques. L’organització va có-
rrer a càrrec del Centre d’Estudis Ribagorçans (CERib), filial de l’Institut d’Estudis Altoara-
gonesos, i l’Institut d’Estudis Romànics “Romania Minor”, en col.laboració amb la Societat de
Lingüística Aragonesa i amb el suport de l’Ajuntament de Graus.
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Aquesta ha estat, de fet, la tercera edició de les jornades dites “de la parla baix-ribagorça-
na”, si bé en aquesta ocasió la recent constitució de la comarca administrativa (anomenada ofi-
cialment “Ribagorza”, i amb capital a Graus) n’ha portat com a conseqüència el canvi de nom
i l’ampliació de l’àmbit d’estudi a tots els territoris ribagorçans, tant de llengua aragonesa com
catalana o castellana (incloses les àrees de transició), i tant d’administració aragonesa com ca-
talana (“Alta Ribagorça”).

El dia 7 d’abril i posteriors ja hi va haver uns actes preliminars, amb una taula rodona so-
bre les llengües d’Aragó amb la participació de Toni Collada, Carme Vallés i Xavier Tomás,
seguida d’un taller d’aragonès ribagorçà a càrrec de Conchi Girón i Xavier Tomás, una mos-
tra de publicacions en les llengües de la Ribagorça i una sessió de narració de contes infantils
en aragonès baixribagorçà. La sessió d’obertura (dia 23, diada de Sant Jordi, patró d’Aragó)
inclogué sengles sessions a càrrec, respectivament, de José Antonio Saura (el caràcter híbrid
del benasquès), Ramon Sistac (el model d’ús formal del català a l’Aragó), Xavier Tomás (els
problemes de constitució de l’aragonès referencial modern) i Jordi Suïls (el gascó en el con-
text occità i pirinenc), així com una trobada interdialectal sobre l’aragonès. L’endemà (24 d’a-
bril), ja dins el Seminari Ibericoitàlic de Minories Lingüístiques, després d’una conferència in-
troductòria de Xavier Lamuela (aspectes generals de la codificació, especialment de les
llengües minoritzades), diversos ponents tractaren dels problemes específics de la codificació
ortogràfica aplicada a les llengües de les penínsules Ibèrica i Itàlica: Fernando Álvarez-Bal-
buena (aragonès i asturià), Francesc González (els parlars gal.loitàlics), Giorgio Cadorini (el
sard), Alberto Gómez (el Bierzo), Xavier Frias (les minories ibèriques), Reis Lima (el mi-
randès) i Xosé Nel Comba (l’asturià). El darrer dia (25 d’abril), Carla Caprioli parlà de la po-
lítica lingüística a la Unió Europea i Piero Ausonio Bianco pronuncià la conferència de clau-
sura sobre les metodologies en política lingüística.

Com a conseqüència del nivell, els debats i l’alta participació del públic en les ponències
(i també en algunes activitats de caràcter paral.lel, com el tast de la cuina local, o una excursió
guiada en aragonès a Fonts i Estadella), així com del lògic i enriquidor contacte i intercanvi
d’opinions que comporta la realització d’aquesta mena d’actes, tant a organitzadors com a par-
ticipants els va restar la impressió que la resposta a la convocatòria havia estat extraordinària-
ment positiva, tant quantitativament com qualitativament. [R. S.]

Le projet TLF-Étym (projet de révision sélective des notices étymologiques du Tré-
sor de la langue française informatisé). — 1. Qu’est-ce que le projet TLF-Étym? Le 
projet TLF-Étym se propose de réviser progressivement les notices intitulées «Étymologie
et histoire» que contiennent les articles du Trésor de la langue française informatisé.2

L’idée est née de la réflexion que j’ai menée suite à ma nomination comme coordinatrice de
l’axe de recherche «Histoire de la langue» du laboratoire ATILF (Analyse et Traitement In-
formatique de la Langue Française, Nancy, CNRS/Université de Nancy 2). Ce dernier re-
groupe trois équipes : l’équipe «Moyen français et français préclassique» (dirigée par Hil-
trud Gerner), qui élabore notamment le DMF (Dictionnaire du Moyen Français), l’équipe
«Étymologie et histoire du lexique» (dirigée par Jean-Paul Chauveau), qui trouve son point
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2. Une première version du Trésor de la langue française informatisé (TLFi), dont la commercialisation
sous forme de cédérom est imminente, peut être consultée sur le site Internet du laboratoire ATILF
(http://atilf.atilf.fr/tlf.htm). Le contenu de cette édition électronique est identique à celui du TLF : IMBS, Paul /
QUEMADA Bernard (dir.) (1971-1994) : Trésor de la langue française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du
XXe siècle (1789-1960), 16 vol. Paris : Gallimard.
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