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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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Archaimbault «Du bon usage de la langue russe», i també el català i la resta de llengües cooficials
a l’Estat espanyol, a partir de la comunicació de José-Carlos Herreras «La prescription de l’usage
des langues en Espagne», en què el ponent va fer un repàs de les diferents tendències prescripti-
ves a l’Estat espanyol durant el segle xx i finalment va valorar la situació actual.

Paral.lelament, en una sala annexa a l’amfiteatre on es van desenvolupar les jornades es van
exposar els pòsters elaborats per set doctorands procedents de diverses universitats franceses i bel-
gues sobre la recerca que duen a terme en l’àmbit de la prescripció lingüística. Entre les presenta-
cions que van aixecar més comentaris entre l’audiència, segurament caldria destacar els títols se-
güents: «Les sourds et la langue française, le poids de la prescription», d’Hélène Hugounenq;
«L’attitude des champions d’orthographe face aux prescriptions des dictionnaires», de Camille
Martinez, i «L’adaptation graphique des anglicismes dans la langue espagnole: normes et pres-
cription», de Mélanie Bernard.

Per últim, convé remarcar que, d’una manera reiterada, en diversos moments del col.loqui al-
guns dels ponents van tenir la necessitat de marcar explícitament la diferència entre aménagement
linguistique (‘planificació lingüística’) i politique linguistique (‘política lingüística’), ja que no
tots els assistents eren conscients d’aquesta distinció. Aquest fet anecdòtic, doncs, va permetre
il.lustrar que existeixen diverses tradicions prescriptives i que cada tradició es nodreix d’un con-
cepte de prescripció lleugerament diferent, una de les conclusions a què es va poder arribar, d’u-
na manera implícita, un cop finalitzades les dues jornades.

Marta Sabater Berenguer
Termcat

Convegno ALiR 2008 (Val di Fassa, 16-18 Ottobre 2008). – Si è svolto l’annuale conve-
gno dell’AliR (Atlante Linguistico Romanzo) dal 16 al 18 Ottobre presso la sala “L. Heilmann”
del Museo Ladin de Fascia in cui, come in tutte le edizioni precedenti, i rappresentanti dei diver-
si comitati linguistici si sono incontrati per fare il punto sul volume in corso e sulle sintesi ro-
manze ivi contenute. Durante i giorni dell’incontro si sono confrontate le diverse sintesi naziona-
li sulle carte che sono in corso d’opera e, inframmezzate a queste, sono state presentate una serie
di relazioni di sicuro interesse dialettologico e romanistico.

Joan Veny (Università di Barcellona) ha presentato il Petit Atles Lingüístic del Domini Ca-
talà, mostrando come, basandosi sui dati del grande atlante linguistico catalano, diretto dallo
stesso, si possano costruire osservazioni sui dati linguistici. Altre relazioni sono state dedicate al
tema degli Atlanti Linguistici: Stefan Rabanus (Università di Verona), appoggiandosi ai lavori del
Centro di Ricerca DIVA, ha tratteggiato la situazione della digitalizzazione dell’Atlante di Georg
Wenker, mentre Temistocle Franceschi (Università di Firenze) ha illustrato la genesi e lo stato at-
tuale dell’Atlante Geoparemiologico Italiano.

Le discussioni riguardanti le sintesi, che sono il risultato di un lavoro di omogeneizzazione
dei dati provenienti da Atlanti Linguistici Nazionali, si sono interessate alla messa a punto del vo-
lume dell’Atlante Linguistico Romanzo in via di realizzazione che è dedicato alle denominazioni
degli animali di piccola taglia. Tra le molte sintesi realizzate alcune mostrano un grande interesse
epistemologico. Molte sintesi si riferiscono a realtà la cui situazione lessicale dei vari lemmi dia-
lettali è estremamente complessa; ad esempio, nel caso delle denominazioni romanze della “rosa
canina”, è interessante osservare come queste derivino dal prendere in considerazione diversi
aspetti della pianta: dalle sue capacità benefiche riconosciute sin da tempi antichi oltre che dalle
sue caratteristiche strutturali, specialmente legate a usi e credenze popolari, ma anche per le sue
qualità fisiche o per la sua duplice forma di pianta selvatica e coltivata. Un altro caso esemplare è
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