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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2005)

Durant l’any 2005 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:

Presentació del llibre de Ventura Castellvell El capbreu de Benifallet de 1373
(Casal Municipal de Benifallet, Benifallet, Baix Ebre, 22 d’abril de 2005)

En la presentació d’aquesta obra, que correspon al quart volum de la col.lec-
ció «Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura», van intervenir
l’autor, Ventura Castellvell, Jordi Monclús, alcalde de Benifallet, Antoni Sabaté,
delegat de cultura de les Terres de l’Ebre, Joan Salvador Ventura, director de
l’IES de Móra d’Ebre, i el secretari de la SCLL.

VI Col.loqui Internacional sobre Verdaguer. Verdaguer: llengua, retòrica i poètica
(Institut d’Estudis Catalans, Universitat de Vic, Ajuntament de Folgueroles, 10-
12 de novembre de 2005)

La SCLL va participar, conjuntament amb la Societat Verdaguer, la Càtedra
Verdaguer i la Universitat de Vic, en l’organització del VI Col.loqui Internacional
Verdaguer, que es va inaugurar a la seu de l’IEC el dia 10 de novembre amb la con-
ferència Llengua i territori en l’obra de Verdaguer de Joan Veny, que va continuar
el dia 11 a la Universitat de Vic (amb les conferències Estructures rítmiques a la
prosa de Verdaguer de Pere Ramírez Molas, L’aigua i l’incomprensible: retòrica i
argumentació a l’Atlàntida d’Amadeu Viana, Els dos registres lingüístics de la poe-
sia de Verdaguer d’Albert Rossich i La poètica de la ficció en l’obra èpica de Mar-
garida Aritzeta) i que es va cloure el dia 12 a l’Ajuntament de Folgueroles (amb la
conferència Verdaguer i els escriptors mallorquins de Josep Massot i Muntaner).

III Simposi Internacional «Vers una sintaxi històrica del català: metodologia i
objectius»
(Seu Universitària de la Nucia, Alacant, 16-18 de novembre de 2005)

La SCLL ha col.laborat en l’organització del III Simposi realitzat a la Nucia,
que té com a finalitat l’elaboració d’una sintaxi històrica de la llengua catalana, i
que porten a terme des de l’any 2003 conjuntament l’Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana, la Seu Universitària de la Universitat d’Alacant a la Nucia i
—des de la segona edició— la Xarxa d’Excel.lència Europea TRAMICTEK. El
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primer simposi, l’any 2003, es va centrar principalment en la planificació del pro-
jecte i en la delimitació del corpus que n’havia de servir-hi de base (el Corpus In-
formatitzat del Català Antic (CICA)), mentre que el segon, el 2004, va tractar de
definir el contingut i la metodologia de la sintaxi des del punt de vista lingüístic.
I en la darrera edició, del 2005, en què ja es va poder comptar amb una primera
versió del CICA, es va aprofundir en la delimitació de les possibilitats i els con-
dicionaments de l’estudi dels textos antics, i de fixar les fases i la cronologia de
realització de la sintaxi.

Al llarg dels tres dies hi van intervenir: Antoni Ferrando: Edició de la Vida de
santa Caterina de Sena (1499), de Miquel Peres, i de la Història dels amors de País
e Viana (ca. 1499), traducció anònima. Alguns trets lingüístics; Manuel Pérez Sal-
danya i Gemma Rigau: Riu amunt i cap avall; Sandra Montserrat: Estar + gerun-
di en la llengua medieval; Josep Martines: L’ús de en i al + infinitiu amb valor
temporal (ss. XIII-XVI); Emili Casanova: El prefix (d)es en el català antic; Víctor
Acedo: L’evolució dels verbs prefixats del llatí al català; Josep M. Brucart, Mont-
se Batllori i Manuel Pérez Saldanya: Alguns aspectes de la forma i la funció dels
possessius; Jaume Solà: Adverbis temporals i aspectuals: tipologia i sintaxi; Carles
Segura: Nexes per a expressar la causa i la finalitat: un tast (ss. XIII-XVI); Joan Fu-
rió: Sobre la construcció Per sarraÿns a preÿcar; Joan Torruella, Manuel Pérez Sal-
danya i Josep Martines: Anàlisi del projecte de la Sintaxi històrica del català: trac-
tament informàtic del corpus, metodologia, cronologia, recursos, distribució de
continguts i equips de treball; Anna Bartra: (Im)perfectivitat i passiva: algunes re-
flexions; Susann Fischer: Sujetos no nominativos en catalán antiguo; Joan Anton
Rabella: L’article determinat i els noms propis; Aina Torrent: La negació i els mi-
nimitzadors en català antic; Montse Batllori, Ana-Maria Martins i Francisco Or-
dónez: Els clítics del català antic en entorns finits; Xavier Villalba: La modalitat
oracional: les oracions interrogatives i exclamatives; Jaume Mateu i Mar Massa-
nell: Els auxiliars de perfet en català antic; Montse Batllori i Avel.lina Suñer: L’ex-
pressió de la conseqüència en català antic, i Jordi Ginebra: Alternances del règim
verbal preposicional en català antic: l’auxiliar començar.

I Jornada del Grup d’Estudis Etnopoètics: La biografia popular. De l’hagiogra-
fia al gossip
(Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 25 de novembre de 2005)

Aquesta jornada, organitzada per la SCLL, conjuntament amb el departament
de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, l’Arxiu de Tradicions de
l’Alguer i la Diputació de Tarragona, es va iniciar amb la conferència de Jordi
Roca: Construir la biografia, ordenar la memòria i va continuar amb la presenta-
ció de les comunicacions inscrites. Posteriorment, durant la sessió de la tarda s’hi
va presentar el llibre de Caterina Valriu i Tomàs Vibot: El rei en Jaume I, un heroi
històric, un heroi de llegenda, a càrrec dels autors. I finalment, s’hi va portar a ter-
me l’acte de constitució del Grup d’Estudis Etnopoètics, que forma part de la
SCLL (vegeu la crònica detallada sobre aquesta jornada en aquest mateix volum).
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Conferència de Josep Moran: Nom propi: significació i determinació
(Institut d’Estudis Catalans, 30 de novembre de 2005)

Josep Moran va realitzar una conferència sobre un dels aspectes menys estu-
diats en l’àmbit de la lingüística catalana: el nom propi des del punt de vista de la
significació.

Jornada d’estudi en Honor a Joan Coromines
(Universitat de València, València, 14 i 15 de desembre de 2005)

La SCLL va col.laborar en l’organització de la jornada dedicada a Joan Coro-
mines amb motiu de la celebració del centenari del seu naixement, que es va portar
a terme a la Universitat de València. El dia 14 es va realitzar la conferència inaugu-
ral, a càrrec de Joseph Gulsoy, i el dia 15, després de la inauguració de l’exposició
sobre la biografia i la bibliografia de Joan Coromines, s’hi van fer deu conferències
a càrrec d’Antoni Ferrando (Joan Coromines, Josep Giner i el País Valencià), Juan
Sánchez (La presència d’Hispanoamèrica en l’obra de Joan Coromines), Joaquim
Martí i Emili Casanova (L’aportació del DECat a la fonètica històrica catalana),
Joan Veny (L’aportació de Joan Coromines a l’etimologia romànica), Xavier Ter-
rado (Escorcollant la Divina Comèdia amb ulls de toponimista a Pineda), Max
Cahner (El procés de realitzar el DECat i l’OnCat), Carles Duarte (Valor literari
del DECat), Xaverio Ballester i Pietro Dini (Els estrats en la llengua catalana se-
gons Coromines), Vicenç Rosselló (Els noms dels rius segons Joan Coromines) i
Joan Ferrer (Coromines i Josep Pla: dos punts de la creació del mite).

Conferència de Mireia Aragay: La revolució teatral de Harold Pinter
(Institut d’Estudis Catalans, 19 de desembre de 2005)

Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2005, la SCLL
va coordinar la realització de la conferència sobre el Premi Nobel de Literatura
concedit a Harold Pinter.

Publicacions

Durant l’any 2005 va aparèixer el volum número 16 de la revista «Llengua &
Literatura» i el treball de Ventura Castellbell, El capbreu de Benifallet de 1373,
que és el número 4 de la col.lecció «Treballs de la Societat Catalana de Llengua i
Literatura».
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