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i Hédi Kaddour. I amb la 28a edició del Marché de la Poésie, al juny, amb la poesia catalana
també com a convidada d’honor. En definitiva, en paraules de Josep Bargalló, director de l’Institut
Ramon Llull, a Éclats de culture catalane à París, «aquest primer semestre del 2010, París torna-
rà a esdevenir, com potser no ho ha estat mai, la veritable capital exterior de la llengua i la cultura
catalanes».

Andreu Bosch i Rodoreda
Universitat de Barcelona

Àrea de Llengua i Universitats de l’Institut Ramon Llull

Seminari d’Estudis Catalans [SEC] «Paremiologia i identitat catalana» al Centre d’Es-
tudis Catalans (Universitat de la Sorbona, Paris IV, febrer de 2010). – Dins del marc de les
activitats del SEC, component del CRIMIC (Centre de Recherches Interdisciplinaires des Mon-
des Ibériques Contemporains - EA 2561), el dia 15 de febrer de 2010 es va celebrar al Centre
d’Estudis Catalans de la Sorbona, organitzat per la seva directora Mònica Güell, un Seminari
sobre paremiologia i identitat catalana en què van presentar ponències els següents estudiosos
(per ordre d’intervenció): José Enrique Gargallo Gil (Universitat de Barcelona), «Representació
catalana dins BADARE (Base de dades sobre refranys del calendari i meteorològics dins la Ro-
mània)»; Xus Ugarte Ballester (Universitat de Vic), «El Polònia de TV3: tastets paremiològics
amb equivalències en francès i espanyol»; Josep Guia (Universitat de València), «Paremiologia
i identitat. Particularismes (de l’àmbit català) i europeismes en el fràsic de l’Espill»; Maria Con-
ca (Universitat de València), «Anàlisi de les parèmies en el discurs assagístic contemporani»;
Maria Dasca (Universitat Oberta de Catalunya – SEC), «L’ús d’algunes formes simples en la
narrativa catalana contemporània»; Mònica Güell (Universitat de la Sorbona – SEC), «Català,
catalans i catalanes dans les recueils parémiologiques». El final de cada bloc de sessions, matu-
tí i vespertí, es va seguir de sengles debats entre els ponents i els assistents d’aquesta profitosa
jornada científica.

José Enrique Gargallo Gil
Universitat de Barcelona

Jornada «Corpus Linguistics and Word Meaning» a la Universitat Pompeu Fabra (23
de febrer de 2010). – Des de l’any 1999, el Grup de Recerca InfoLex (2009SGR1138) de l’Insti-
tut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) ha orga-
nitzat jornades de lexicografia en les quals es presenta recerca original en relació amb l’estructura
i representació del lèxic. Alguns temes tractats en aquestes jornades han estat la definició, els
diccionaris bilingües, els adjectius als diccionaris, i, l’any 2009, els verbs als diccionaris. El tema
de la jornada que va tenir lloc el 23 de febrer de 2010 va ser la relació entre la lingüística de corpus
i el significat lèxic.

La jornada va comptar amb cinc presentacions, dues ponències i tres comunicacions que
formaven part d’una taula rodona, que resumeixo breument a continuació.

El Dr. Patrick Hanks, de la Univerzita Karlova v Praze i la University of the West of England,
és una de les figures més destacades en el camp de la lexicografia anglesa i és especialment cone-
gut per les seves col·laboracions amb el projecte del diccionari Collins-Cobuild, amb Oxford Uni-
versity Press (on dirigia el departament dels diccionaris de llengua anglesa) i per l’aplicació d’ei-
nes informàtiques a l’estudi del lèxic. A la seva presentació, How people use words to make
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meanings, va explicar la seva proposta metodològica de Corpus Pattern Analysis i el diccionari en
què està treballant actualment, el Pattern Dictionary of English Verbs. El que diferencia el dicci-
onari de Hanks d’altres diccionaris de verbs anglesos existents és el fet que totes les entrades del
diccionari es construeixen estrictament a partir de l’anàlisi de dades de corpus (en aquest cas, el
British National Corpus). El Dr. Hanks va repassar els punts més importants de la seva visió de
l’anàlisi lèxica, que podríem resumir de la manera següent: només es pot determinar el significat
d’una paraula si es considera el context d’ús, perquè una paraula sense context no té significat sinó
un potencial de significats.

El Dr. Geoffrey Williams, de la Université de Bretagne-Sud i president de l’Associació
Europea de Lexicografia-EURALEX entre 2010 i 2012, va presentar Culture Vultures and re-
sounding collocation: Meaning transfer in and between languages, en què va analitzar els dife-
rents sentits que la premsa anglesa i la premsa francesa donen al concepte de cultura segons un
estudi de l’ús de la paraula culture en anglès i culture en francès. El Dr. Williams va utilitzar
exemples extrets de corpus lingüístics (en el seu cas, de premsa) per demostrar que el que s’entén
en anglès per culture no correspon sempre al concepte de cultura en francès. El seu estudi, que
forma part d’un projecte europeu més ampli sobre la noció de patrimoni europeu, posa de relleu
les dificultats de transferir nocions abstractes d’una llengua a una altra i introdueix el concepte
de linguistic resonance, que correspon al bagatge cultural que va adquirint una paraula a través
del seu ús.

La taula rodona Using corpora: three cases va tenir com a objectiu demostrar les diverses
maneres en què es poden utilitzar els corpus lingüístics per fer recerca lingüística. Els participants
en la taula rodona van ser el Dr. Joan Soler i Bou, de l’Institut d’Estudis Catalans, la Dra. Anna
Espunya i Prat, professora del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la UPF, i
el Dr. Marten Janssen, investigador Ramon y Cajal adscrit a l’Institut Universitari de Lingüística
Aplicada de la UPF. El Dr. Soler va repassar el paper del Corpus Textual Informatitzat de la Llen-
gua Catalana en la confecció del Diccionari descriptiu de la llengua catalana, i va parlar de com
el tractament de la paraula encetar ha canviat a causa de la informació proporcionada pel corpus.
La Dra. Espunya, professora de traducció, va presentar el seu projecte de crear un corpus d’errors
de traducció d’alumnes de traducció anglès-català, i el Dr. Janseen va utilitzar la metodologia
pròpia de l’anàlisi de corpus lingüístics per analitzar algunes entrades de diccionaris no basats en
corpus textuals informatitzats.

Al voltant de seixanta persones van assistir a la jornada, que va tenir lloc al Campus de la
Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra. El Grup InfoLex té previst publicar les ponències
dels professors Hanks i Williams, i agraeix les ajudes que van possibilitar la celebració de la jor-
nada: IULA, AGAUR (ref. 2009PIV00054) i Ministeri d’Educació (ref. MAS2009-000645-P).

Janet DeCesaris
(Responsable, Grup InfoLex)

Institut Universitari de Lingüística Aplicada
Universitat Pompeu Fabra

Tesi doctoral d’Enric Ribes sobre toponímia i dialecte a Eivissa i Formentera (19 de
febrer de 2010). – El 19 de febrer de 2010 Enric Ribes i Marí, membre corresponent de la Secció
Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, va presentar a la Universitat de València la seva tesi
doctoral sobre Toponímia i dialecte. El paper dels topònims en la recerca dialectal: l’exemple de
la costa pitiüsa, dirigida per Emili Casanova (Universitat de València), davant un tribunal consti-
tuït pels doctors Vicenç M. Rosselló, Joan Veny, Josep Moran ( Universitat de Barcelona), Joa-
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