
The case of the Catalan subdialect spoken in the Costa Brava»; en el tercer cas, cal destacar
l’excel.lent presentació de Xarles Videgain, «La carte ‘papillon/butterfly’: données et limites
de l’atlas linguistique du Pays Basque».

Les intervencions del congrés presentaren una temàtica molt variada: es traçaren panorà-
miques relacionades amb les llengües eslaves, amb les influències lèxiques en la varietat de
Minessota, amb el lèxic de les llengües cèltiques modernes, amb nous projectes relacionats
amb la dialectologia audiovisual, amb els atlas editats en Internet, amb la interferència lin-
güística, amb aspectes sintàctics i morfològics de caràcter dialectal i també es van fer revisions
crítiques sobre certs aspectes metodològics.

La presentació que sorprengué més als participants fou «The geo-browser as cartographic
tool in dialectology», de Fokert de Vriend, Joep Kruijsen i Jos Swanenberg, que mostrà les fa-
cilitats i la potencialitat que l’eina Google earth pot oferir a l’hora de cartografiar dades dia-
lectals.

En conjunt, malgrat que l’assistència no fou tan nombrosa com en les edicions anteriors,
el congrés aplegà aportacions ben diverses que mostren l’actualitat i la modernitat de la dia-
lectologia i l’interès que desperta en molts estudiosos, que la conreen tant des del vessant
geolingüístic com sociolingüístic. [M. P. P.]

Congrés Internacional de Fraseologia i Paremiologia a la Universitat de Santiago de
Compostel.la. — Entre els dies 19 i 22 de setembre de 2006 es va realitzar a la Facultat de Fi-
lologia de la Universitat de Santiago de Compostel.la (el dia 21, a la Facultat d’Humanitats del
campus de Lugo, dependent de la Universitat compostel.lana) un Congrés Internacional de
Fraseologia i Paremiologia en el qual participaren gairebé dos centenars d’investigadors
d’una trentena de països d’arreu del món. Cal destacar la intervenció com a conferenciants de
Xesús Ferro Ruibal (Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades), Harald
Burger (Universitat de Zuric), Jean-Claude Anscombre (Université Paris XIII), Julia Sevilla
Muñoz (Universidad Complutense de Madrid), Alberto Zuluaga Ospina (Universitat de Tu-
binga) i Antonio Pamies Bertrán (Universitat de Granada). [J. E. G. G.]

Actes de la Université de Toulouse-Le Mirail. — Journée de Syntaxe. El 25 de novem-
bre de 2005 va ser organitzada aquesta jornada, a la universitat de Toulouse-Le Mirail, per
l’ERSS (Equipe de Recherche en Syntaxe et Sémantique, UMR 5610 del CNRS) conjunta-
ment amb l’Equip associat de Bordeus (ERSSAB). Els temes tractats pels ponents varen con-
cernir punts de sintaxi de diverses llengües com ara el francès (Les intermittences du OU en
français, Les causatives figées du français, La distribution des relatives prédicatives du
français, PRO dans les temporelles : des hyponthèses au corpus, Les emplois de SINON), o bé
altres llengües romàniques (Négation et gapping en italien et en espagnol. Conséquences pour
la définition de la négation), també el coreà (La topologie du coréen. Concepts et implication
de la séparation de fonction et constituance).

— Journées romanes 3. Es varen celebrar aquestes dues jornades el 2 i el 3 de febrer de
2006, igualment a la universitat de Toulouse-Le Mirail, organitzades com les anteriors pel
grup de «gramàtica de les llengües romàniques» que integra l’ERSS. Tractant-se d’une «ses-
sió temàtica», el tema d’estudi escollit va ser la negació, amb dues conferenciants invitades :
Rosa Medina Granda de la U. d’Oviedo i Maria Teresa Espinal de la UAB, les ponències de
les quals varen ser respectivament: ¿Lenguaje del inconsciente y negación expletiva? i Li-
censing expletive negation and negative concord in Romance languages, exposició aquesta
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