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UNIVERSITAT DE BARCELONA 

Hi col.laboren: 

Divisió de ·ciències Humanes i Socials 
Facultat de Filologia 

CLUB - 1 
1 r Col.loqui Lingüístic de la 
Universitat de Barcelona 

Corpus, 
corpora 

Dilluns 20 de desembre de 1993 

Secció de Lingüística Catalana 
Departament de Filologia Catalana 

Universitat de Barcelona 



La descripció d'una llengua no hauria de comptar ex
clusivament amb la intuïció (masculina o femenina) 
dels lingüistes. Ni tampoc basar-se només en enregis
traments de parlants de valls d'aigües regalades o de 
companys de departaments universitaris. Els treballs de 
descripció i de prescripció lingüístiques han d'incorpo
rar també materials escrits i orals que representin bona 
part de la llengua (la de la vida de cada dia i dels mit
jans de comunicació de masses). 

La descripció del català contemporani a partir de mate
rials representatius del seu repertori de varietats geo
gràfiques, històriques, socials i funcionals 

• és complexa perquè ex1ge1x bina inversió 
pressupostària i un esforç constant de coordi
nació entre investigadors de diferents ciències 
del llenguatge de llarg abast, però, sobretot 

• és possible tècnicament, informàticament 
humanament, i 

• és necessària per descriure el canvi i l'estruc
tura lingüístics més adequadament, per 

avançar teòricament i per presentar propostes 
prescriptives al màxim raonades. 

Les experiències de corpus ja constituïts, com, per 
exemple, el British National Corpus i el Corpus du 
Français Parlé de Montréal, mostren que projectes simi
lars, adaptats a les nostres necessitats, són factibles. 

Aquest 1r Col.loqui Lingüístic de la Universitat de Bar
celona (CLUB-1), dedicat als corpus lingüístics, vol ser 
un estat de la qüestió de la feina feta en aquest camp i, 
sobretot, vol coordinar la feina pendent. Us invitem a 
prendre-hi part. 

09'15 

09'30 

10'30 

11'30 

12'00 

13'00 

14'00 

PROGRAMA 

Dia: 
Dilluns 20 de desembre de 1993 

Lloc: 
Aula Magna de la UB 

Presentació 

Els Corpus Lingüístics Escrits 
Dr. José Manuel Blecua 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Els Corpus Lingüístics Orals 
Dr. Joaquim Llisterri 
Universitat Autònoma de Barcelona 

Descans 

El Diccionari del Català Contemporani 
(DEC) de l'Institut d'Estudis Catalans 
Dr. Joaquim Rafel 
Universitat de Barcelona 

El projecte "Corpus del Català Contemporani" 
de la UB 
Dr. Emili Boix 
Universitat de Barcelona 

Dra. M. Teresa Cabré 
Universitat Pompeu Fabra 

Dinar 

16'30 Taula rodona 
Recerques i aplicacions a partir de Corpus 
Lingüístics 

Després de cada ponènda es preveu un debat de 15 minuts. 

DADES 
D'ORGANITZACIÓ 

Inscripcions: 
Empleneu la butlleta adjunta i feu-nos-la arribar perso

nalment, per correu o per fax. 

La inscripció és gratuïta. 

Les places disponibles es distribuiran per rigorós 
ordre d'inscripció. 

Organitza: 

Secció de Lingüística Catalana 
Departament de Filologia Catalana de la UB 

Comissió organitzadora: 

Emili Boix 
Mercè Lorente 
Lluís Payrató 

lnform.ació: 
Departament de Filologia Catalana 

Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08071 - Barcelona 

Tel. (93) 3184266 ext. 2720 
Fax (93) 3175992 


