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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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quim M. Martí Mestre (Universitat de València) i Jaume Corbera /Universitat de les Illes Balears).
Ribes fa una recollida exhaustiva dels topònims costaners de les dues illes, amb un riquíssim su-
port cartogràfic i documental i la seva valuosa interpretació etimològica i motivacional. Va rebre
la qualificació d’Excel·lent cum laude.

Joan Veny
Institut d’Estudis Catalans

Universitat de Barcelona

Tesi doctoral de Joaquim Maria Puyal i Ortiga (febrer de 2010). – El dia 25 de febrer de
2010 tingué lloc a la Universitat de Barcelona la lectura i defensa de la tesi doctoral de Joaquim
Maria Puyal i Ortiga Elements per a l’anàlisi del discurs de la televisió. Organització, fiabilitat i
producció, dirigida pel Dr. Sebastià Serrano, del departament de Lingüística General de la mateixa
Universitat. El tribunal que la jutjà era compost pels professors Jesús Tuson, de la Universitat de
Barcelona, president; Miquel de Moragas, de la Universitat Autònoma de Barcelona, vocal, i Jo-
sep Gifreu, de la Universitat Pompeu Fabra, vocal.

El Dr. Joaquim M. Puyal ha practicat la docència acadèmica i la recerca sobre aspectes de
l’àmbit de la comunicació audiovisual, en què ha desplegat i desplega l’activitat professional,
actualment des de la ràdio i durant molts anys també des de la televisió.

L’interès de Joaquim M. Puyal per la teoria que explica el món complex dels mitjans de co-
municació social l’ha dut a la investigació constant d’aquells elements de mena tan diferent que hi
intervenen. La qual cosa li ha permès elaborar programes totalment innovadors, en què la voluntat
informativa i la distracció es fonen sobre la base del respecte a l’espectador anònim i a les múlti-
ples necessitats que pugui tenir. El convenciment que cal partir del concepte de la televisió com a
servei públic s’enfronta, de vegades durament, amb la consideració de qui, en canvi, l’entén com
un negoci que ha d’ésser rendible econòmicament i que, doncs, cal que ofereixi allò que resulti
més productiu, al marge que sigui de qualitat o no; una actitud força estesa entre els qui en tenen
la responsabilitat màxima i amb qui hom ha de pactar les iniciatives que pugui oferir.

L’experiència de Joaquim M. Puyal en el medi audiovisual l’ha empès a conèixer-ne les te-
sis dels especialistes més destacats d’arreu, a endinsar-se en les diverses teories que plantegen.
Ensems, l’aprofundiment en el món de la informació li ha facilitat la confecció de productes que
satisfan aquell capteniment de servei a què suara m’he referit. Teoria i pràctica són dos vessants
complementaris en qualsevol àrea del saber, però d’una manera molt especial en la dels mitjans
de comunicació, ja que llur funcionament es basa en un engranatge complexíssim que solament
pot ésser conegut a bastament si hom s’hi ha d’encarar perquè el compromís professional l’hi
obliga.

En un altre sentit, Joaquim M. Puyal és conscient que no és el mateix moure’s en aquest ter-
reny en un país que no viu conflictes particulars, que fer-ho en un que és subordinat respecte a un
estat que el controla abusivament, com és el cas de Catalunya. Deixant ara de banda factors de
diversa índole, remarco que la minorització de la llengua que hi és pròpia condiciona molt directa-
ment el món de la informació, des de punts de vista ben distints; conseqüentment, la relació forma/
contingut adquireix una dimensió anòmalament transcendent: saber què s’ha de dir i com s’ha de
dir; ésser conscient que la llengua catalana no és l’instrument normal en els mitjans, com pot ésser-
ho l’alemanya o l’anglesa en els propis, sinó que suposa un plus gens insignificant que s’ha d’afegir
als missatges. La informació de la televisió a Catalunya té en la tria lingüística (elecció de la llen-
gua, però també dels registres diversos que ofereix, de la correcció, de la genuïnitat, de l’adequació
als objectius, etcètera) un fenomen primordial d’opció marcada, que no es produeix en altres
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