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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (1998)

Durant l’any 1998 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha realitzat les
activitats següents:

Presentació del volum X, 1-2 de la «Catalan Review» dedicat a Pere Calders
(Institut d’Estudis Catalans, 15 de gener de 1998)

Aquesta presentació va ser organitzada conjuntament amb la North Ameri-
can Catalan Society i hi van intervenir: Avel.lí Artís-Gener, «Tísner», escriptor,
Manuel Duran i Bernat Puigtobella, curadors del volum, i August Bover, presi-
dent de la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Presentació de la Miscel.lània d’homenatge a Joan Veny
(Institut d’Estudis Catalans, 22 de gener de 1998)

La presentació, que es va fer conjuntament amb les Publicacions de l’Aba-
dia de Montserrat, va anar a càrrec d’August Bover, president de la Societat, i de
Josep Massot, director de les Publicacions de l’Abadia de Montserrat i vicepre-
sident de la Societat, i va ser presidida per Manuel Castellet, president de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, i per Joan M. Pujals, conseller de Cultura de la Gene-
ralitat de Catalunya.

Conferència de Jaume Bertranpetit: Gens i llengües. Diversitat genètica a Europa
(Institut d’Estudis Catalans, 26 de març de 1998)

La conferència de Jaume Bertranpetit, que és director del Laboratori d’An-
tropologia de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, va ser orga-
nitzada conjuntament amb la Societat Catalana de Biologia.

Debat sobre l’aplicació del català a les empreses
(Institut d’Estudis Catalans, 28 d’abril de 1998)

En aquesta taula rodona —coorganitzada amb la Societat Catalana d’Econo-
mia— van intervenir tres persones representatives de diversos sectors empresa-
rials, concretament Josep Lluís Bonet, director general i conseller de Freixenet,
Marc Monràs, secretari general tècnic del Banc de Sabadell, i Joan Josep Tarragó,
director gran públic de Catalunya de Telefònica, i des de l’àmbit lingüístic va par-
ticipar-hi Josep Moran, professor de filologia catalana de la Universitat de Barce-
lona, delegat de l’Institut a la Societat.
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Taula rodona: Problemes de la catalanística a l’Amèrica del Nord
(Institut d’Estudis Catalans, 28 de maig de 1998)

Dins el IX Col.loqui de la North American Catalan Society, la Societat Catala-
na de Llengua i Literatura va organitzar aquesta taula rodona, en què van prendre
part: Josep Miquel Sobrer, president de la NACS (Indiana University), Philip D.
Rasico (Vanderbilt University), Joan Ramon Resina (Cornell University), Miquel
Reniu (president de la Comissió de Lectorats de Català de la Generalitat de Catalu-
nya) i August Bover, president de la SCLL, que hi va intervenir com a moderador.

Jornada sobre Jaume Balmes i el seu temps
(Universitat de Vic i Ajuntament de Vic, 10 de juliol de 1998)

Aquesta jornada —que va ser organitzada conjuntament amb la Societat Ver-
daguer— va consistir en la taula rodona La figura i l’obra de Balmes, en què van
intervenir Miquel Batllori, Josep Benet, Pere Lluís Font, Joaquim Molas, Jordi
Figuerola i Ignasi Roviró, la presentació del llibre de Jaume Balmes Escrits sobre
Catalunya a càrrec de Josep M. Fradera i en tres conferències:

Anna M. Garcia: L’època de Balmes
Josep Moran: La formació dels sons del llenguatge, segons Balmes
Manuel Jorba: Pau Piferrer, escriptor romàntic (1818-1848)
Hi hagué igualment un acte acadèmic d’inauguració, en el qual van prendre

part representants de les diverses entitats convocants, entre els quals, Josep Mas-
sot, vicepresident de la SCLL.

III Simposi de Filologia Valenciana —en honor de Joseph Gulsoy. Història de la
llengua: problemes i mètodes
(Universitat de València, 10-12 de novembre de 1998)

Aquest simposi sobre història de la llengua catalana va ser organitzat pel De-
partament de Filologia Catalana de la Universitat de València i va comptar amb la
col.laboració de la SCLL, que, a més, va participar-hi amb tres ponències de mem-
bres de la junta o del consell de redacció de la revista «Llengua & Literatura»:

Josep Moran: Substrat i superestrat en l’evolució del català
Mila Segarra: Com estudiar la història de la llengua del segle XX
Joan Anton Rabella: Les noves «Regles d’esquivar vocables»: les correccions

en el gènere processal

Homenatge a Santiago Albertí
(Institut d’Estudis Catalans, 10 de desembre de 1998)

Jordi Carbonell va fer la presentació de l’acte d’homenatge al filòleg i historiador
Santiago Albertí, en el qual es va repassar la tasca lexicogràfica actual en les con-
ferències de M. Teresa Cabré, Els projectes lexicogràfics de l’Institut Universitari de
Lingüística Aplicada, i de Joaquim Rafel, El diccionari del català contemporani: un
intent de renovació metodològica.
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Universitat de Barcelona

Llengua & Literatura, 10. 1999576

Lleng & Litera 10 - 3  5/10/04 10:25  Página 576


