
NECROLOGIES 633

JOSETTE REY-DEBOVE

(1929-2005)

IN MEMORIAM

La lingüista i lexicògrafa francesa Josette Rey-Debove (Calais 1929) va morir sobtada-
ment el mes de febrer de 2005 durant una estada de vacances al Senegal. Tenia 75 anys i esta-
va encara en fase de plena productivitat científica.1

Llicenciada en Lletres, doctora de tercer cicle i doctora d’Estat en Lingüística va ser al-
hora una docent de gran capacitat teòrica, una investigadora sobre aspectes abstractes del llen-
guatge i per damunt de tot una rigorosa lexicògrafa al servei de l’editorial Le Robert.

Va exercir la seva tasca docent en Universitats com la de Paris III-Sorbonne Nouvelle, en-
senyant Lexicologia, i més tard Semiologia, com a encarregada de curs, i la Universitat Paris
VII-Denis Diderot on va dirigir tesis i habilitacions, mentre exercia professionalment de le-
xicògrafa. Durant l’any 2002 va animar un seminari sobre Lexicologia a l’École de Hautes
Études en Sciences Sociales de París.

Però més enllà de la labor docent en els àmbits acadèmics oficials, va destacar com a di-
fusora del coneixement sobre el lèxic i els diccionaris a través de nombroses conferències a
universitats d’arreu, encara que essencialment franceses i quebequeses, i de ponències en
col.loquis i seminaris. En aquest marc, va participar a les emissions de Ràdio-França Interna-
cional (RFI) durant el període 1985-1995.

I cal destacar per la seva importància la seva labor didàctica en el si de l’empresa. Va saber
formar en el rigor i l’excel.lència els joves lexicògrafs i lexicògrafes de l’editorial Le Robert.

Tant o més important que la seva labor docent va ser el seu vessant investigador, iniciat
als Estats Units el 1969 com a ajudant de recerca al Research Center for Language Sciences
de la Universitat d’Indiana a Bloomington, on treballa amb T. A. Sebeok, director de la revis-
ta Semiotica de la qual esdevé secretària. Gràcies a la profunda formació investigadora que ad-
quirí va produir obres cabdals en lexicologia i lexicografia com són les tres següents: Étude
linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains (1971), on a través de
l’anàlisi dels diccionaris francesos ofereix una metodologia que ha estat clau en la formació
dels metalexicògrafs, Le métalangage: étude du discours sur le langage (editat el 1978 i ree-
ditat molt augmentat el 1997), que fa una reflexió molt profunda sobre el valor de la informa-
ció sobre les unitats del lèxic i la seva forma de representació, i La linguistique du signe: une
approche sémiotique du langage (1998), on explora tots els vessants semiòtics del signe.

Però tant o més rellevant encara que la producció científica i difusora del coneixement és
la seva activitat lexicogràfica, iniciada el 1953 amb Alain Rey i Paul Robert, i desenvolupada
íntegrament a Edicions Le Robert.

Es va iniciar com a lexicògrafa, juntament amb A. Rey, el seu marit des de 1954, en la re-
dacció dels diccionaris de llengua de la Société du Nouveau Littré, que el 1953 va esdevenir So-
ciété Dictionnaires Le Robert. De fet, la mateixa empresa la considera cofundadora, amb A. Rey
i Paul Robert, dels Diccionaris le Robert. Va ser nomenada secrétaire générale de la redacció
dels diccionaris el 1984 i va exercir aquesta responsabilitat fins al 1994 en què es va jubilar.

1. Justament acaba de publicar-se la conferència de clausura del curs acadèmic 1998-1999 que va donar a
l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada de la Universitat Pompeu Fabra el 14 de juny de 1999: Typologie
sémantique du pluriel des noms en français. A: Lingüística aplicada: cicle de conferències i seminaris 98-00.
Edició a cura de M. T. Cabré, M. Lorente i E. Solé. Barcelona: IULA, 2004.
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“Elle demeurait, au sein de cette maison, autrice de référence, symbole de rigueur scien-
tifique et d’originalité éditoriale”, diu Jean-Claude Boulanger en la nota necrològica publica-
da als diaris del Quebec.

En la seva tasca lexicogràfica, va formar part de l’equip de redacció, juntament amb Alain
Rey i Henri Cottez, de l’obra monumental en sis volums Dictionnaire alphabétique et analo-
gique de la langue française, més conegut com le Grand Robert, que es va acabar el 1967. Va
formar part de l’equip de redacció de le Petit Robert (1967), i de le Nouveau Petit Robert
(1993). I amb G.Gagnon va redactar el Dictionnaire des anglicismes, les mots anglais et amé-
ricains en français (1981).

Va ser autora del Dictionnaire méthodique du français actuel, publicat el 1982 i reeditat
el 2003, de le Petit Robert des enfants (1988), le Robert quotidien (1996) i le Robert du
français langue étrangère (1998). Els dos primers diccionaris han estat model de referència
internacional per a l’elaboració de diccionaris amb representació morfosemàntica i per a dic-
cionaris escolars destinats a primària, respectivament. Al darrere de cada diccionari hi ha un
teixit ben travat de supòsits lingüístics i semiòtics sobre les unitats del lèxic i la informació que
descriu cada unitat i la seva representació en els diccionaris.

A més de les seves activitats professionals, de recerca i de docència, va contribuir a l’ela-
boració de la llengua francesa actual participant en nombroses comissions de treball de diver-
sos organismes. Va ser membre de la Comissió de feminització del vocabulari del Ministère
des droits de la femme (1984-85), del Comitè d’experts per a la reforma ortogràfica del
francès, que va nomenar el Conseil Supérieur de la langue française (1989), i de la comissió
per la simplificació del llenguatge administratiu del Ministère de la fonction publique et de la
Réforme de l’État (2001).

Va saber entrelligar coherentment la pràctica i la teoria del lèxic en un procés de reflexió
bidireccional enormement productiu. La seva experiència en el treball lexicogràfic la va dur a
reflexions de gran alçada teòrica. No és casual que les tres obres cabdals esmentades més
amunt tractin totes aspectes sobre punts dels signes i que les unitats lingüístiques rellevants en
la representació de la informació en els diccionaris. De fet el llibre Étude linguistique et sé-
miotique des dictionnaires français contemporains (1971) és una teorització sobre la tasca le-
xicogràfica duta a terme a França.

Ella mateixa explicita en moltes ocasions com a través de la pràctica trobava sovint res-
posta a qüestions abstractes:

La autonimia provoca el bloqueo del sentido (...) Sin embargo, esta prueba de la sinonimia a la que
yo sometía las secuencias presumiblemente autónimas para eliminar la ambigüedad de los enunciados
era difícilmente manejable. Encontré casualmente un criterio mejor adaptado al escribir un diccionario
de anglicismos, iniciado en 1972 (Rey-Debove y Gagnon 1981).2

Per a Laurie Fabry, responsable de comunicació de les edicions Le Robert, Josette Rey-
Debove va ser alhora un pilar de l’empresa i la seva memòria, a més d’una referència en la
llengua francesa. Per a Simone Delesalle, lingüista i professora emèrita de la Universitat París
VII, Josette Rey-Debove va saber situar la unitat lèxica en el centre del treball lingüístic, i pro-
jectar des d’aquest centre reflexió teòrica en tres direccions: en el metallenguatge de descrip-
ció i representació del lèxic, en l’estructuració morfosemàntica del lèxic i en l’organització in-
terna dels mots.

2. Fragment extret de l’article “Le métalangage en perspective”, que va redactar en francès, però va ser
publicat en castellà en versió de Concepción Martínez Pasamar, a M. Casado Velarde, R. González Ruiz i O.
Loureda Lamas (eds.) Estudios sobre lo metalingüístico (en español). Peter Lang, 2005.



Tots i totes els qui en els nostres respectius països ens hem dedicat en algun moment a la
lexicografia com a àmbit de coneixement o com a camp de treball conservarem el seu record
en la memòria i silenciosament agrairem el llegat conceptual, metodològic i aplicat que Joset-
te Rey-Debove, una de les darreres grans figures de la Lexicografia francesa contemporània,
ens ha deixat.

Teresa CABRÉ i CASTELLVÍ

Universitat Pompeu Fabra

ISOLDA BIGVAVA

(1948-2005)

Isolda Otàrovna Bigvava ha estat una figura clau en la introducció i el desenvolupament
dels estudis de llengua catalana a Rússia. Familiars i amics conservaran records dels moments
viscuts al seu costat i n’evocaran les seves qualitats com a mare, companya o amiga. A Cata-
lunya, a més, el record de la seva personalitat anirà sempre lligat a la docència i la difusió de
la realitat catalana en l’àmbit universitari moscovita.

Nascuda el 1948 a Tbilissi, capital de la República de Geòrgia, la seva activitat professio-
nal va transcórrer dins el marc del Departament de Lingüística Iberoromànica de la Universi-
tat Estatal Lomonóssov de Moscou. El 6 de juny de 2005, després d’una llarga malaltia, Isol-
da Bigvava va morir a Vilafranca del Penedès, confortada pel caliu de la família i dels amics
que tant havia estimat.

Dos factors van ser decisius en l’inici i la consolidació de l’ensenyament de la nostra llengua
a la Unió Soviètica: el restabliment de les relacions diplomàtiques entre Madrid i Moscou el 1978
i l’entusiasme d’Isolda Bigvava, una activa professora de castellà de la Facultat de Filologia.

L’ambaixador d’Espanya a Moscou, Joan Antoni Samaranch, va fer una important tasca
de promoció del català i del castellà a la Universitat. A més d’aportar llibres de llengua i lite-
ratura per a la biblioteca, va mantenir unes excel.lents relacions amb el professorat i va pro-
moure un intercanvi cultural molt productiu entre l’Ambaixada i la Universitat. En aquell
temps l’ensenyament del castellà a Moscou estava consolidat. S’havia iniciat en la dècada dels
quaranta —els anys posteriors a l’arribada dels exiliats de la diàspora espanyola— i havia re-
but un impuls als seixanta, amb la col.laboració entre l’URSS i Cuba. El català, en canvi, no
constituïa una especialitat dins els programes d’ensenyament superior de la Universitat. Pro-
fessores com Elena Wolf l’havien estudiat dins l’àmbit de la lingüística iberoromànica com-
parada i fins i tot havien impartit lliçons teòriques de descripció de la llengua. Tanmateix, la
manca de bibliografia, les dificultats de comunicació i l’escassa presència del català fora del
seu àmbit no n’havien facilitat l’aprenentatge com a llengua moderna de comunicació.

L’any 1978 Isolda Bigvava ensenyava llengua castellana a la Facultat de Filologia. Havia
entrat a treballar a la Universitat de Moscou dos anys enrere amb un currículum idoni per a la
docència: llicenciatura en Filologia Espanyola a la Universitat de Piatigorsk (nord del Caucas)
i estudis a la Facultat de Pedagogia de Moscou. També enriquia el seu currículum el fet d’ha-
ver estat en contacte, des de la infantesa, amb dues llengües: el georgià, propi de l’entorn on
havia viscut els anys escolars, i el rus, llengua per mitjà de la qual havia ampliat la seva for-
mació i que va esdevenir la seva llengua d’ús habitual en instal.lar-se a Moscou.

Un grup d’hispanistes del que llavors era el Departament de Llengües Espanyola i Portu-
guesa —el qual a partir de 1989 va adoptar el nom de Departament de Lingüística Iberoromà-
nica— va emprendre l’estudi del català. Dins d’aquest cercle Isolda Bigvava va aconseguir un
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