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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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ce actualment, situant-se entre els vint primers). Igualment, es constata la despolitització amb la
infinitat de noms de la cultura o de la natura (flors, muntanyes, etc.).

Es pot dir, finalment, que la identitat pròpia d’una ciutat o vila es revela també amb la imat-
ge que dóna d’ella mateixa a través de la seva toponímia.

Michel Camprubi
Université de Toulouse II Le Mirail

Colloque Prescriptions en Langue (histoire, succès, limites) (París, novembre de 2007).
– Els dies 15 i 16 de novembre de 2007 va tenir lloc a París el col.loqui internacional Prescriptions
en Langue, organitzat pel laboratori «Histoire des Théories Linguistiques», de la Universitat Pa-
ris Diderot, en col.laboració amb la Universitat d’Illinois a Urbana-Champaign, la Delegació Ge-
neral de la Llengua Francesa i les Llengües de França, el Ministeri de l’Ensenyament Superior i
de la Recerca francès i la Regió Île de France.

Al llarg de les dues jornades es van presentar una vintena de comunicacions a l’entorn de la
prescripció lingüística, entesa com a qualsevol tipus d’intervenció en l’ús de la llengua, tant des
d’un punt de vista oficial o institucional com informal. Inscrites dins d’aquest gran fil conductor,
cadascuna de les intervencions va abordar qüestions ben diverses, si bé es podrien agrupar en tres
grans blocs temàtics diferents.

D’una banda, es va tractar de la prescripció lingüística des d’un punt de vista teòric, de ma-
nera que es va definir el concepte de norma i les raons que poden motivar la prescripció lingüísti-
ca. Aquest va ser el cas, entre d’altres, de la conferència d’obertura, «Qu’est-ce qui autorise une
langue à prescrire?», a càrrec de Xavier North, delegat general de la llengua francesa i de les llen-
gües de França, i de la comunicació de Teresa Cabré, «La norme en terminologie», en què l’auto-
ra, després de descriure el concepte de norma en terminologia, es va centrar en la normalització
terminològica internacional.

Un altre gran bloc temàtic van ser les comunicacions de tipus històric, dedicades a la prescrip-
ció lingüística en èpoques passades: «La prescription linguistique en France de 1647 à 1720», de
Philippe Caron i Wendy Ayres-Bennett; «Les remarqueurs remarqués: ambiguïtés de la norme et
réticences face à la prescription à la fin du XVIIe s. en France», de Gilles Siouffi; «Continuity and
change in the targets of prescription», de Douglas Kibbee i Alan Craig, i «Prescriptivism in eighte-
enth-century English grammars: the birth of the usage guide», d’Ingrid Tieken-Boon van Ostade.

El gruix més important de comunicacions, però, es va centrar en l’exposició de casos de pres-
cripció lingüística contemporanis, tant des de vessants purament descriptius com valoratius. Te-
nint en compte que les jornades, organitzades per institucions franceses, van desenvolupar-se a
París, no és estrany que la majoria de les exposicions s’ocupessin de la llengua francesa: «Mar-
quage et prescriptions dans les dictionnaires scolaires», de Nathalie Gasiglia; «Un laboratoire
d’observation de l’usage du vocabulaire recommandé par les instances officielles françaises», de
Josette Rebeyrolle, Didier Bourigault, Cécile Fabre, Amélie Josselin-Leray i Ludovic Tanguy;
«Entre prescription et usage: le cas des communications inter-secteurs entre contrôleurs aériens»,
de Pascale Vergely; «Variantes et invariants dans les processus prescriptiviste (à propos du
français scientifique et technique)», de Danielle Candel; etc. Tot i així, també es van tocar aspec-
tes relacionats amb la prescripció lingüística en altres llengües, com és ara el romanès, amb la co-
municació d’Aida Todi «La prescription linguistique entre tradition et nouveauté. Le cas du rou-
main»; l’anglès, amb Dennis Baron, que va presentar «Polycing English in America from the
White House to the Schoolhouse»; el noruec, a través de la comunicació «The language reform
process in Norway and its failure», a càrrec d’Andrew Linn; el rus, amb la intervenció de Sylvie
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