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La descripció d'una l lengua no hauria de 
basar-se exclusivament ni en la "genuïnitat" dels 

. parlants ni en la "genialitat" de les intuïcions dels 
lingüistes. Els treballs de descripció i de prescripció 
lingüístiques han d'incorporar també materials 
escrits i orals que representin, amb justícia, la 
llengua viva de cada dia. D'aquí la necessitat de 
crear corpus lingüístics que recullin i codifiquin 
aquest tipus de dades per poder estudiar l'estat 
actual de les llengües. El Departament de Filologia 
Catalana de la UB emprengué aquesta tosca per o 
la llengua cata lana l'any 1991 i, a partir de l'any 
passat, inicià un cicle de col.loquis (CLUB), que 
permeten exposar i debatre els interrogants i els 
resultats d'aquest tipus de recerco. 

Amb aquesta voluntat, el CLUB-1 féu un estat 
de lo qüestió de fins o quin punt és complexo però 
també necessària i factible l'elaboració de corpus 
que facilitin la descripció i anàlisi lingüístiques. 

Enguany el CLUB-2 està dedicat o lo 
metodologia per o l'anàlisi de corpus 
lingüístics, i vol ser un fòrum de discussió dels 
problemes pràctics amb què s'enfronten els que hi 
treballen: 

• Com s'han de recollir i seleccionar les 
dades perquè el corpus sigui representatiu? 

• Com s'han de transcriure i representar de 
manera homogènia els materials obtinguts? 

• Com s'ho de codificar la informació lèxica, 
gramatical i discursiva de les dades selec
cionades? 

• Com s'ha d'automatitzar el tractament de 
les dades per o les diferents orientacions de 
recerco? 

Us convidem o prendre-h i port. 
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PROGRAMA 

Dia: 
Dilluns 19 de desembre de 1994 

Lloc: 
Aula Magna de la UB 

Presentació 

La selecció de dades lingüístiques: 
una crítica sociològica 
Dra. Cristina Sànchez 
Universitat de Girona 

Transcripció del discurs oral 
Dr. Lluís Payrató 
Universitat de Barcelona 

Descans 

El processament computacional i e/ lèxic 
Dr. Toni Badia 
Universitat Pompeu Fabra 

Dinar 

El corpus lingüístic de la Universitat 
de València 
Dr. José Antonio Briz 
Universitat de València 

Aspectes informàtics del tractament de 
Corpus Lingüístics 
Dr. Lluís de Yzaguirre 
Universitat de Barcelona 

Després de coda ponència es preveu un debat 
de 15'. 

DADES D'ORGANITZACIÒ 

• Inscripcions: 
Empleneu i feu-nos arriba r lo 
butlleta adjunto, personalment, per 
correu o per fax. 

Lo inscripció és gratuïta. 

Les places disponibles es distribui
ran per rigorós ord re d'inscripció. 

• Organitzo: 
Secció de Lingüística Catalana 
Departament de Fi lologia Catalana 
de lo UB 

• Comissió organitzadora: 
Emili Bo ix 
Moria-Roso Lloret 
Mercè Lorente 
Lluís Payrató 

• Informació: 
Departament de Fi lologia Catalana 
de la UB 
Gran Via de les Corts Catalanes, 
585 
0807 1 - Barcelona 
Tel. (93) 318 42 66 ext. 2720 
Fax (93) 317 59 92 


