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VI CONGRESSO (III INTERNAZIONALE) DI STUDI CATALANI:

-LA SARDEGNA E LA PRESENZA CATALANA NEL

MEDITERRANEO<> (CALLER 11-14 D'OCTUBRE I L'ALGUER

15 D'OCTUBRE DE 1995)

Sota el titol general -La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo» s'ha

celebrat a Caller i a 1'Alguer de l'onze al quinze d'octubre de 1995 el VI Congres

(III Internacional) d'Estudis Catalans que cada tres anys organitza l'Associazione

Italiana di Studi Catalani. Aquest congres ha tingut un relleu especial i una gran

participacio no solament per I'ajut generos de la Regione Autonoma della Sar-

degna i de la Generalitat de Catalunya, sing tambe per 1'esforc del Comite Orga-

nitzador constituit per Marcelo Cocco, president, i Joan Armangue i Paolo Ma-

ninchedda de la Universita degli Studi di Cagliari, que d'aquesta manera volien

homenatjar el prof. Jordi Carbonell, que durant quasi vuit anys va ocupar la cate-

dra de catala d'aquesta universitat.

Es una mostra de la importancia d'aquest congres el fet que en la sessio inau-

gural, amb l'assistencia de les autoritats politiques i academiques tant de Sardenya

com de Catalunya, fou pronunciat el primer discurs fet en llengua sarda en un acte

public oficial.

A mes de les conferencies generals a carrec de Francesco Manconi (<<Catalogna

e Sardegna: commercio e integrazione culturale tra Quattrocento e Cinque-

cento>>) i Joaquim Molas (-Les idees critiques de J. V. Foix» ), s'hi desenvoluparen

7 sessions en que es llegiren una setantena de treballs relacionats, amb els ternes

-La Sardegna e la presenza catalana nel Mediterraneo», -La cultura dal trattato di

Utrecht (1713) alle "Bases de Manresa (1892)" >, « La critica litteraria catalana nei

secoli xIx e xx», -Lingua e cultura nella citta di Alghero". Cal remarcar el bon ni-

vell de totes les aportacions, que esperem que apareguin aviat publicades.

En ocasio d'aquest congres, a mes, fou lliurat a la Universitat de Caller un lot

de llibres oferts per l'Institut d'Estudis Catalans, i tambe tingue lloc la presentacio

a Caller, com tambe a l'Alguer, del Diccionari de la Llengua Catalana de I'Institut

d'Estudis Catalans, a carrec de Joan Venv.

Ultra les sessions de treball, ben intenses, a que ens hem referit, hi hague oca-

sio de visitar els Ilocs historics mes significatius, com el Castell de Caller (su Cas-

teddu en sard), el nurag monumental de Barumini, al centre de 1'illa, i, es clar, l'Al-

guer. En aquesta ciutat, a mes de la sessio de treball (inclos el discurs de

benvinguda de I'alcalde, que fou ben representatiu de la vida local algueresa) en

que intervingueren August Bover, Joan Veny i Jaume Corbera, hi hague una ses-
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sio de cants catalans de l'Alguer que tingue lloc en el bonic Teatre Civic d'aquesta
localitat.

Aprofitant l'avinentesa d'aquest congres tingue Iloc l'assemblea de la societat
organitzadora, a la qual desitgem molts d'exits com aquest.
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