
D’altra banda, a la UNED, promoguts pel Vice-rector de Relacions Culturals, Jesús Prie-
to, i amb la col.laboració dels professors d’aquestes llengües, s’organitzen uns Encontres Lite-
raris constituïts amb un escriptor i un estudiós per cada llengua: per al català hi han participat
Joaquim Molas i Joan Ribera, Carme Riera i Baltasar Porcel. Aquestes trobades —on el món
literari castellà també intervé—, es fan als diferents Centres Associats de la UNED (van co-
mençar a Sant Sebastià i Barcelona, el 2000, i han seguit a Màlaga i La Corunya el 2001).

Per acabar, el 2001 hem fet un seminari a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barce-
lona, en què han fet lliçons sobre temes de català professors de Filologia Espanyola: Francisco
Gutiérrez Carbajo i José Romera (UNED), i Josep M. Balcells (Universitat de Lleó). En un fe-
nomen comparatista de tornada, es donen ara a conèixer les investigacions que ens afecten,
cosa que alhora pot servir com incentiu.

No obstant això, com que som molt pocs, no hem pogut mantenir la soca ferma de les Jor-
nades, atrafegats amb la vida de les branques en què aquella s’ha anat obrint. Però, com que
parlem d’arbres intel.lectuals i no han patit cap malaltia, potser en nous temps tornaran a renèi-
xer. Ens hi podria fer bé de model aquesta mateixa revista d’Estudis Romànics. [J. B.]

Els col.loquis de lingüística hispànica a França. —L’any 1985, Jack Schmidely orga-
nitzava, a Rouen, el primer col.loqui per als hispanistes de França especialistes de lingüística,
els quals només podien participar abans als col.loquis biennals de la Société des Hispanistes
Français, de temàtica sobretot literària. Es decidí aleshores organitzar, també cada dos anys,
en alternança amb aquests col.loquis generals dels hispanistes, un col.loqui dedicat exclusiva-
ment a la lingüística, cosa que s’ha anat fent regularment en les diverses universitats france-
ses, fins al darrer, celebrat a Perpinyà (març del 2002). Igualment, s’han publicat després de
cada col.loqui les corresponents actes que són una bona mostra de l’activitat de recerca al res-
pecte per part dels hispanistes francesos. Si bé l’orientació dominant hi és la «guillaumista»,
amb investigadors com ara el desaparegut Maurice Molho, Jean-Claude Chevalier, Michel Lau-
nay, Gilles Luquet, Francis Tollis, M. France Delport, Antoine Résano, Yves Macchi, també
s’hi expressen altres corrents d’un cert eclectisme, especialment entorn de Bernard Pottier,
amb Jack Schmidely o Michel Camprubí i, en una perspectiva preferentment diacrònica, René
Pellen i Bernard Darbord; citem encara, per esmentar els més assidus, Anne-Marie Vanderlyn-
den, Philippe Cahuzac, Eric Beaumatin, Cecilia Hara, Béatrice Salazar.

D’altra banda, el 1999 quedava constituïda l’Association Française de Linguistique Ibé-
ro-Romane (LIBerRo) per tal de facilitar i promoure aquestes activitats, obrint una pàgina
Web amb adreça a la universitat de Poitiers (www.mshs.univ-poitiers.fr/libero.htm). S’hi pot
trobar una bibliografia en relació amb els membres de l’associació.

Les llengües estudiades són, essencialment, el castellà i el portuguès. Pel que fa al català,
el nombre reduït de lingüistes que s’hi dediquen (vegeu la nota següent) explica segurament
que aprofitin més aviat els col.loquis i publicacions de l’AILLC per a exposar-hi llurs treballs.
[M. Cp.]

L’Association Française des Catalanistes i la lingüística. —Constituïda el 1990, l’asso-
ciació ha organitzat dos col.loquis, les actes dels quals s’han publicat (recordem-los: Els anys
vint en els Països Catalans, Els Països Catalans i el Mediterrani: mites i realitats). A més, cal
afegir-hi la publicació, en nom de l’associació, d’un llibre d’homenatge a Pierre Vilar, edició
a cura de Montserrat Prudon (Hommage à Pierre Vilar, Association Française des Catalanis-
tes, s. d.). També el Centre d’Études Catalanes de la Sorbona va organitzar un col.loqui sobre
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«Les Exils catalans» (gener 2000), les actes del qual han de publicar-se. Un altre col.loqui de
l’associació tindrà lloc a Montpeller (3-5 d’octubre del 2002) entorn dels temes «La recepció
de la literatura catalana a Europa» i «La literatura catalana de la democràcia».

Es tracta doncs de temàtiques diverses, literàries, històriques i socio-històriques i la lin-
güística hi té poca o cap presència. En aquest darrer camp de recerca, però, trobem alguns
membres de l’associació com André Camps (Montpeller) per a la dialectologia i la lexicogra-
fia, Jordi Costa (Perpinyà) estudiós del rossellonès i Michel Camprubí, amb estudis principal-
ment de semàntica de les preposicions (castellà i català). També cal recordar els treballs, en el
camp de la sociolingüística, d’alguns membres del Centre Pluridisciplinari d’Estudis Catalans
de la universitat de Perpinyà i, recentment, d’alguns altres del CRILAUP (Centre de Recher-
ches Ibériques et Latino-Américaines de l’Université de Perpignan). [M. Cp.]

VII Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans (Reggio Calabria-
Messina, 7-13 juliol de 2002).—Organizado por el Prof. Saverio Guida y la Cattedra de Fi-
lologia Romanza della Facoltà di Lettere dell’Università di Messina, el VII Congrès Interna-
tional de l’ AIEO se celebró del 7 al 13 de julio de 2002 en Reggio-Messina. El tema general
era «Scène, évolution, sort de la langue et de la littérature d’oc» y contó con las contribucio-
nes de cuatro conferencias plenarias, dos mesas redondas y de un centenar de comunicaciones.
Las conferencias plenarias corrieron a cargo de F. Pic, («La bibliographie et la documentation,
pierres angulaires de la recherche en domaine occitan»), Ph. Martel, («Histoire littéraire: point
de rencontre des différentes littératures»), V. Bertolucci Pizzorusso, («Nouvelle géographie de
la lyrique occitane entre XII e et XIII e siècle: problèmes d’exportation») y G. Kremnitz, («Un re-
gard sociolinguistique sur les changements de la situation de l’occitan depuis 1968»).

Los temas de las mesas redondas fueron «Les troubadours: le retour à la littérature» coor-
dinada por G. Gouiran (con la intervención de P. Beltrami, P.F. Kirsch, E. Schulze-Busacker
y M. Spampinato) y «La Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et l’occi-
tan» coordinada por A. Viaut (con la intervención de A. Pizzorusso, D. Morelli, K. Ploog y
E. Hammel).

Las comunicaciones se repartieron a partes iguales, aproximadamente, entre los estudios
del antiguo provenzal y del occitano moderno. Las visitas turísticas de la región de Calabria
(Gerace, Sette Dita, etc.), de las proximidades de Messina (Taormina), y del museo arqueoló-
gico de Reggio, con los magníficos bronces de Riace, la amabilidad y simpatía del equipo or-
ganizador, y la altura y calidad filológica de las comunicaciones, harán que el Congreso de
Reggio Calabria-Messina sea difícilmente olvidable. [C. Al.]

El Centre d’études linguistiques (CEL)de la Universitat de Lió 3. —Le Centre a le sta-
tut d’équipe d’accueil (EA 1663), il se compose de membres actifs (professeurs, maîtres de
conférences, doctorants) et de membres associés, issus de diverses universités étrangères.
L’équipe du CEL se consacre à la recherche et assure l’encadrement des étudiants (master et
doctorat) dans différents secteurs de la linguistique (linguistique et dialectologie romanes, le-
xicographie).

La politique du CEL est de privilégier ses activités de recherche directement liées à son
enseignement et d’ouvrir l’une et l’autre aux relations internationales dans le cadre d’un doc-
torat européen.

L’enseignement et la recherche.La composante «linguistique et dialectologie roma-
nes» du master «Langues-Lettres» de Lyon 3 s’articule autour de trois disciplines: linguistique
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