
E
L

 P
L

E

161

Lídia Rabassa Areny

ídia Rabassa Areny és maïtresse de con-

férences a la Universitat de Toulouse-le-Mirail. Nascuda a Andorra la Vella (1 de març

de 1965), va realitzar els estudis de batxillerat a Montpeller i els universitaris a la Uni-

versitat de Toulouse-le-Mirail, on es va doctorar amb una tesi sobre Fonètica, fonologia i

morfologia nominal del català andorrà: el sistema i les seves variacions, que fou valora-

da amb la nota màxima. Deixeble de Jacques Allières, Xavier Ravier i Jean-Louis Fossat,

il.lustres investigadors de l’escola de dialectologia de Tolosa, acutalment imparteix classes

de fonètica, fonologia i sintaxi del francès així com de lingüística i dialectologia romàni-

ques a la universitat esmentada, després d’haver-ne estat becària i attaché temporaire

d’enseignement et de recherche. La seva activitat investigadora s’ha centrat en els parlars

catalans d’Andorra, dels quals, en diversos treballs, ha tractat el lèxic, la morfologia, la

variació diatòpica, diacrònica i generacional així com la toponímia. Ha realitzat nombro-

ses enquestes dialectals i sociolingüístiques (amb més de cinc-centes hores de gravació) en

territori andorrà de cara a la formació d’una fonoteca de les llengües meridionals i ha

col.laborat en enquestes complementàries de l’Atles lingüístic del domini català, un pro-

jecte de l’Institut d’Estudis Catalans. No és aquesta l’única col.laboració de Lídia Ra-

bassa amb la nostra institució: arran de la visita de la Secció Filològica a Andorra (juny

de 1995), va presentar una interessant comunicació sobre la situació del català en aquell

Principat.

La Secció Filològica, atenta a tots els parlars del territori, ha de comptar ineludi-

blement amb un representant d’Andorra, on el català és l’única llengua oficial, per tal

d’obtenir informació de primera mà sobre els seus parlars i de conèixer-ne els problemes.

Lídia Rabassa, que ja ha col.laborat eficaçment amb la nostra institució, per la seva pre-

paració científica, pel coneixement directe que té de la realitat lingüística i sociolingüísti-

ca andorrana, per les seves qualitats humanes, és sens dubte la persona idònia per a es-

devenir membre corresponent per Andorra del nostre Institut.

Text llegit pel senyor Joan Veny i Clar en el Ple del dia 28 de febrer de 2006
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