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tor de la Academia, y José Manuel Blecua, secretario de la institución, recibieron al grupo de ro-
manistas, a los que explicaron el funcionamiento de la RAE, y la visita guiada al Museo de El Pra-
do. El coloquio se clausuró la tarde del 22 con la exposición de los planes de futuro del ALiR y,
aprovechando la presencia de miembros del comité de redacción de la revista Géolinguistique, se
trataron asuntos relativos a ésta.

Noelia Gil Peña
Violeta Martínez Paricio

Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Reunión del Consejo de Redacción del Atlas Lingüístico Románico (Madrid, 9-10 de ju-
nio de 2008). – Nueve meses después del XVII Coloquio Internacional del Atlas Lingüístico Ro-
mánico (Madrid, 19-23 de septiembre 2007), los días 9 y 10 de junio de 2008, se celebró en Ma-
drid el Consejo de Redacción del Atlas Lingüístico Románico (ALiR). La reunión fue organizada
por Pilar García Mouton e Isabel Molina Martos, en el Instituto de la Lengua, la Literatura y la
Antropología del CSIC, en su Centro de Ciencias Humanas y Sociales, y a ella asistieron repre-
sentantes de todos los dominios lingüísticos del atlas: Michel Contini (presidente del ALiR), Eli-
sabetta Carpitelli (secretaria), José Enrique Gargallo (comité catalán), Nicolae Saramandu (comi-
té rumano), Manuel González González (comité gallego), Marie-Guy Boutier (comité valón),
João Saramago y Luísa Segura (comité portugués), Rita Caprini, Lorenzo Massobrio, Tullio Tel-
mon y Gabriele Iannaccaro (comité italiano). Entre los temas discutidos en la reunión, se aborda-
ron, por una parte, cuestiones relativas a las últimas correcciones del tercer volumen del atlas (2b),
dedicado a la flora y la fauna silvestre, realizadas por la profesora Elisabetta Carpitelli (Universi-
dad de Grenoble). Por otra parte, se trataron temas concernientes a la elaboración del resto de vo-
lúmenes: en primer lugar, se acordó que las síntesis previstas para el volumen cuarto (2c) deberí-
an ser presentadas todas en el próximo Coloquio Internacional del ALiR, que se celebrará el
próximo mes de octubre de 2008 en Vigo di Fassa (Italia). A continuación, se establecieron toda
una serie de medidas y plazos para aligerar y mejorar la redacción del resto de síntesis románicas.
Tras esto, el director del ALiR, Michel Contini, instó a seguir trabajando en la preparación del
quinto volumen (3), sobre la fitonimia, que cuenta ya con nueve síntesis en estado muy avanzado,
de las veintitrés previstas para este volumen. Finalmente, se propuso que en la próxima reunión
del atlas se designarían los autores de las síntesis del sexto volumen dedicado a los fenómenos at-
mosféricos. Tras la clausura de la sesión de trabajo del Consejo de Redacción del ALiR y antes de
la vuelta a sus respectivos países, los romanistas disfrutaron de una visita cultural por la ciudad de
Toledo, tan importante en la historia del español.

Violeta Martínez Paricio
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

V Trobada d’estudis i recerques sobre la llengua aragonesa i la seva literatura, Osca (14
al 16 de febrer de 2008). – La V Trobada d’estudios e rechiras arredol d’a luenga aragonesa e
a suya literatura continua amb la sèrie de trobades científiques al voltant de l’aragonès que des de
la primera (del febrer de 1997) ha anat organitzant l’Instituto de Estudios Altoaragoneses. En
aquesta ocasió, la conferència inaugural (El léxico del aragonés literario común) va ser impartida
pel professor Aleksey Yéschenko, de la Universitat de Piatigorsk (Rússia); i la de clausura (Los
refranes meteorológicos en aragonés, en el marco de la paremiología románica), pel professor
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José Enrique Gargallo, de la Universitat de Barcelona. Altres ponències i comunicacions van
abordar aspectes d’allò més diversos, com toponímia, presència de l’aragonès a Internet, llengua
medieval, o les relacions amb el gascó.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Conferència sobre “toponímia urbana : enjocs i significacions” (Tolosa, març del 2008). –
La conferència va tenir lloc el 13 de març de 2008 a la Universitat de Toulouse-le Mirail, a càrrec
de Jean-Claude Bouvier, catedràtic emèrit de la Universitat de Provença. Ha estat feta en el marc
de l’eix LDOR (lingüística i dialectologia occitana i romànica) de l’ERSS (Equipe de Recherche en
Sémantique et Syntaxe), a iniciativa del «Centre de ressorsas occitanas e miègjornalas» (Conven-
ció entre la Universitat, la Regió i l’Académie de Toulouse) en el marc de la seva intervenció en
matèria de toponímia i de recuperació de les formes occitanes. La conferència concernia, en parti-
cular, les denominacions occitanes de carrers i places. És una síntesi d’un col.loqui sobre el mateix
tema, les actes del qual han estat publicades sota la direcció de J. Cl. Bouvier.

El conferenciant va explicar, primer, l’estatus lingüístic dels topònims urbans, signes de fun-
ció doble com també ho són tots els altres topònims: orientació dins l’espai i perspectiva de la socie-
tat sobre l’espai-temps on viu. Com que aquesta toponímia planteja menys problemes d’etimologia,
no ha interessat tant els lingüistes i ha estat deixada al més sovint als historiadors, especialment
locals. Els topònims són noms propis, signes lingüístics però amb funcions secundàries específi-
ques: formen dues categories de denominacions que es poden barrejar, la dels topònims d’ús, de
creació col.lectiva sobretot, i la dels topònims commemoratius i/o simbòlics, creació del poder lo-
cal a partir dels segles xvii i xviii. Els primers, sovint descriptius (“carrer estret”, “carrer de l’es-
corxador”), també poden designar persones de l’àmbit local (a partir de l’Edat mitjana); els com-
memoratius poden ser ensems simbòlics, com ara “carrer de la República”, “carrer Jean Jaurès”...
Aquests darrers predominen més a les ciutats grans que no pas als pobles, on són majoritaris els
d’ús: per exemple, Privas (Provença) en té un 57 % del conjunt, mentre Tolosa o Lille només en
tenen entre un 15 i 20%.

Els topònims urbans són una memòria col.lectiva del municipi (de les seves activitats passades,
de la seva geografia...): a Tolosa, hom troba el carrer “dels Filaners”, “dels Perolers”(“Peyroliè-
res”), dels “Bugaders”, una plaça de “les Pradetes”, molts carrers amb nom de “camí”. En molts in-
drets, hom troba un “Carrer calent” al.ludint a la prostitució que s’hi va exercir antigament.

Els topònims ensems d’ús i commemoratius fan referència, especialment, a antics propietaris
de terrenys cedits per a fer-hi passar el carrer o fer-hi una plaça: així, a Marselles, la gran plaça
“Castellane” recorda el marquès de Castellane. A la fi de la monarquia, a França, s’instaura un nou
ús: donar el nom d’un personatge sense que tingui cap relació amb el lloc (“carrer Racine”, “Cor-
neille”). A la Revolució, intervingué una forta ruptura amb noms de personatges de l’Antiguitat
com Brutus, Sòcrates, però també noms de personatges recents com Rousseau i molts referents als
nous ideals (Nació, República, Concòrdia). Al segle xix, els carrers reten homenatge als sobirans:
carrer “reial”, “imperial”, “Bonaparte”, “de l’emperadriu”. També tenim noms de notables locals
(com els antics batlles o alcaldes de la ciutat) i celebritats de l’àmbit cultural (a Tolosa, dos carrers
dedicats al poeta occità Godolin, un amb grafia francesa Goudouli). Precisament, l’origen occità
pot sobresortir en els noms: carrer “de la cadène” (=cadena en occità).

Després d’haver estat molt ofensiva en alguns períodes històrics, com ara a la Libération (fi
de l’ocupació alemanya a França), la toponímia esdevé actualment apolítica o molt consensual
amb els noms de personatges controvertits en vida (molts carrers, tenen el nom de Mandès-Fran-
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