
JOSEP MASSOT I MUNTANER

INAUGURACIO DEL CURS 1986-1987 A LA SOCIETAT
CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA *

El dia 6 de febrer de I'any passat vam tornar a reprendre d'una manera
puhlica les activitats de in seccio de Llengua i literatura de la Societat Cata-
lina d'Estudis Historics, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. D'aleshores
en4a, ]a nostra seccio -que ha funcionat d'una manera autonoma, practica-
ment independent- ha dut a terme un bon nombre d'iniciatives, seguint les
linics que ens havfem tracat de bon principi: conferencies gairebe mensuals
seguides de discussions en general molt animades, cursets patrocinats per la
CIRIT (en els quals han intervingut Philip D. Rasico, Joseph Gulsoy, Irmela
Neu-Altenhcimer, Germa Colon i Joan-Lluls Marfany), un colloqui sohre el
substrat linguistic a Catalunya -en collaboracio amb illustres arqueolegs-,
una presentacio de In miscel•lania d'homenatge a josep Romeu i Figueras -en
collaboracio amb la Universitat Autonoma de Barcelona i amb l'Associacio
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes-, etc. Hem treballat sobre-
tot en la preparacio de 1'anunciada revista eLlengua i Literatura», que en
aquests moments es practicament un fet i que presentarem aquI mateix el
dia 3 de desembre.

La vitalitat demostrada per la nostra seccio ha mogul els responsables de
l'Institut a atorgar-nos In confianca de convertir-nos a partir d'ara en societat
independent, ]a Societat Catalana de Llengua i Literatura, que continuara
Les mateixes directrius de la seccio anterior de la Societat Catalana d'Estu-
dis Histories i que, amb l'ajuda de tots, mirara de potenciar-les i de conso-
lidar-les.

D'acord amb el president de 1'Institut, que ens ha donat sempre un
suport incondicional i que volem agrair-li publicament, i amb el delegat
quc in seccio filologica ens ha destinat, el nostre amic Jordi Carbonell i de
Ballester -al mateix temps secretari general adjunt de I'Institut- ]a comis-

* Parlament pronunciat el 5 de novembre de 1986 a Paula Pi i Sunyer de
l'Institut d'Estudis Catalans.
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sid gestora que s'havia fet carrec de la represa de les activitats de la seccid

de llengua i literatura de la SCEH continuara durant un any posant en marxa

la nova Societat Catalana de Llengua i Literatura. Passat aquest any, posarem

en marxa els mecanismes per a l'eleccio d'una nova junta, segons els estututs

provisionals pels quals ens regim ara -identics als de la SCEH- o be segons

els que mentrestant hagi aprovat el ple de 1'Institut.

Des d'ara podem anunciar que continuarem el projecte que teniem mes

en cor, la revista <<Llengua i Literatura>>. El dia 3 de desembre ja tindrem

l'avinentesa de comentar-ho. Continuarem igualment les conferencies perio-

diques i els cursets subvencionats per la CIRIT i, si es possible, organitzarem

un colloqui sobre la romanitzacio a Catalunya, en collaboracio amb la Socie-

tat Catalana d'Estudis Classics, collaboracio que ja hem iniciat avui i que

voldrfem que es repetfs en altres ocasions.

No cal que repetim la nostra voluntat d'esser una Societat pluralista i

oberta a tothom, sense esperit de capelleta i sense exclusions ni censures.

Estem disposats a mantenir la nostra independencia i la nostra Ilibertat en

benefici de tots, i com sempre acceptarem de grat totes les iniciatives, tots

els suggeriments i totes les propostes de collaboracio. I no cal dir que agraim

de debd el suport i 1'estfmul que hem trobat sempre -i que ens ha arribat

sovint per carta, de diversos indrets del Principat i del Pais Valencia- i

que ens ha ajudat a superar els entrebancs i els problemes amb que inevita-

blement hem topat mes d'un cop en el nostre cami. I ben en concret us

agraim ]a vostra assistencia en aquest acte inaugural, que comenca no sola-

ment un curs, sing una nova etapa.


