
La commemoració d’esdeveniments literaris, com ara el centenari de
Marines i boscatges, de Joaquim Ruyra, forma part de les activitats habituals
de la Societat Catalana de Llengua i Literatura. En aquesta ocasió, però, ha
estat un goig per a aquesta societat poder treballar conjuntament amb la Sec-
ció Filològica de l’Institut, de la qual som una filial, i amb l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana, i gairebé podem dir que no podia ser d’altra
manera. En efecte, des de la seva constitució l’any 1911, la Secció Filològica
ha comptat en el seu si amb aquest tipus de treballadors de la llengua que
són els escriptors: Josep Carner, Àngel Guimerà i Joan Maragall, en aquell
moment. Joaquim Ruyra va ingressar-hi l’any 1918, com a escriptor amb
una reconeguda preocupació lingüística crítica i normativa, que l’havia
apropat al grup de L’Avenç i l’havia dut a formar part de la presidència del I
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906) i a col.laborar amb
Pompeu Fabra i, alhora, quan gaudia ja d’un merescut reconeixement pel
seu mestratge en la prosa narrativa que va contribuir poderosament a la fi-
xació del català literari. Per això deia que era lògica aquesta col.laboració en
l’acte d’homenatge d’avui.

Per poder aprofundir més en el coneixement de l’obra de Ruyra, hem
demanat que ens en parlin al senyor Modest Prats, professor de la Univer-
sitat de Girona; a la senyora Lluïsa Julià, secretària de l’Associació d’Es-
criptors en Llengua Catalana i professora d’ensenyament secundari; a la
senyora Mila Segarra, vocal de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i
professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, i al senyor Carles Mi-
ralles, membre de la Secció Filològica i professor de la Universitat de Bar-
celona. I posats a fer, i com que Ruyra duia un cognom poc freqüent, tam-
bé hem demanat al senyor Josep Moran, membre de la Secció Filològica i
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director de la seva Oficina d’Onomàstica i professor de la Universitat de
Barcelona, si ens en volia parlar.

AUGUST BOVER

President de la Societat Catalana 
de Llengua i Literatura
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