
El distingit lingüista Joan Coromines (1905-1997) inicià la seva docència a la Universitat
de Chicago l’any 1946, i, al cap de pocs anys ja hi havia format un petit grup de deixebles al-
guns dels quals, i cal remarcar-ne especialment Joseph Gulsoy, tindrien un paper rellevant en
els estudis catalans a l’Amèrica del Nord. Tanmateix, fou sobretot a partir dels primers anys
de la dècada dels seixanta que l’interès pel català dins els àmbits universitaris nord-americans
rebé un important impuls amb la incorporació a diverses institucions acadèmiques d’un nom-
bre de professors catalans, com ara Josep Roca-Pons (1914-2000) a la Universitat d’Indiana
(Bloomington), Arseni Pacheco a la Universitat de la Colúmbia Britànica (Vancouver), Josep
M. Solà-Solé a la Universitat Catòlica (Washington, D.C.) o bé Albert Porqueras-Mayo a la
Universitat d’Illinois (Urbana), alguns dels quals aviat hi introduïren si més no alguna assig-
natura en què es tractaven la llengua o la literatura catalana.

L’ambient favorable al català i engendrat en gran mesura per l’activitat docent i la inves-
tigació d’aquells estudiosos, juntament amb els canvis polítics que s’havien esdevingut a Es-
panya després de l’any 1975, permeteren que el 1977 els professors Josep Roca-Pons i Albert
Porqueras-Mayo, amb la col.laboració de Jaume Martí-Olivella i Carme Rei-Granger, dos jo-
ves catalans que aleshores estudiaven a la Universitat d’Illinois, preparessin un col.loqui d’es-
tudis catalans. Aquest col.loqui, el Primer Col.loqui d’Estudis Catalans a Nord-Amèrica, se ce-
lebrà el març del 1978 a la Universitat d’Illinois sota la co-presidència de Josep Roca-Pons i
Albert Porqueras-Mayo i la presidència d’honor d’Antoni M. Badia i Margarit. Durant el
transcurs del mateix col.loqui se celebrà l’assemblea fundacional de la North American Cata-
lan Society (NACS), la qual societat quedà oficialment constituïda amb la finalitat de fomen-
tar la cultura catalana i alhora promoure l’ensenyament de la llengua i la cultura catalanes a les
institucions docents dels Estats Units i del Canadà.

Des de la seva constitució el 1978 fins avui la NACSha celebrat un col.loqui cada dos o tres
anys: el 1980 a la Universitat de Yale (New Haven, Connecticut), el 1982 a la Universitat de
Toronto (Ontàrio), el 1984 a la Universitat Catòlica (Washington, D.C.), el 1987 a la Universi-
tat de la Florida del Sud (Tampa) i a la ciutat de St. Augustine (Florida), el 1990 a la Univer-
sitat de la Colúmbia Britànica (Vancouver), el 1993 a la Universitat de Califòrnia (Berkeley),
el 1995 a la Universitat d’Indiana (Bloomington), el 1998 a la seu de l’Institut d’Estudis Cata-
lans (Barcelona), i el 2001 a la Universitat de Brown (Providence, Rhode Island). El proper
col.loqui de la NACSconstituirà una fita important, ja que se celebrarà el 2004 a Menorca en
col.laboració amb l’Anglo-Catalan Society.

Ultra la celebració dels seus col.loquis i dins el marc de la promoció de la cultura catalana
i de l’ensenyament de la llengua, la literatura i la cultura catalanes a les terres nord-america-
nes, la NACS[http://cr.middlebury.edu/catalan/] publica un butlletí intern des del desembre
de 1978 (n’existeix una versió electrònica des del 2001). A més, també publica des de l’any
1986 una revista internacional de cultura catalana, la Catalan Review, de caràcter pluridisci-
plinari i d’aparició semestral la qual, a més dels seus volums normals i de contingut
miscel.lani, compta fins ara amb diversos números monogràfics dedicats a J.V. Foix, Mercè
Rodoreda, Ramon Llull, Josep Carner, Montserrat Roig i Maria-Aurèlia Capmany, la socio-
lingüística catalana, Pere Calders, i la literatura catalana com a literatura nacional. [Ph. R.]

Reunió dels representants de les associacions internacionals de catalanística amb re-
presentants de l’Institut d’Estudis Catalans.—El dia 17 de maig de 2002 va tenir lloc a
Barcelona una sessió de treball intensiva entre els representants de les associacions interna-
cionals de catalanística i alguns membres de l’Institut d’Estudis Catalans. Aquest acte, pro-
mogut des de la presidència de l’IEC i la direcció del Servei de Relacions Exteriors de la ma-
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teixa institució i organitzat i coordinat des de la secretaria de l’Associació Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, tenia com a objectiu propiciar fórmules de col.laboració con-
junta que serveixin per a difondre la catalanística entre la comunitat científica mundial, per a
contribuir a l’exigència en el treball dels catalanistes i per a projectar la presència del català en
el marc internacional i, especialment, en el marc de la Unió Europea; en relació amb aquest or-
ganisme, cal tenir en compte que el Ple de l’IEC li ha adreçat un manifest per a defensar-hi la
presència del català. En certa manera, doncs, entre els mòbils de la reunió hi havia el desig de
donar continuïtat als principis que, tal com recordava el president de la institució promotora,
senyor Manuel Castellet, van moure Prat de la Riba a fundar fa gairebé un segle l’Institut d’Es-
tudis Catalans. A més dels impulsors, van assistir a la reunió els presidents, o representants de-
legats, de l’Anglo Catalan Society, l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catala-
nes, l’Association Française des Catalanistes, l’Associazione Italiana di Studi Catalani, la
Deutsch Katalanisten Verband, la North American Catalan Society i la Societat Catalana de
Llengua i Literatura, filial de l’IEC.

Una part important de la sessió es va dedicar a l’intercanvi d’informació sobre les activi-
tats de les associacions convidades, que resumim breument a continuació. Fundada fa cin-
quanta anys, l’Anglo Catalan Society ha mantingut el perfil acadèmic i polític dels inicis; té
uns tres-cents socis, una part important dels quals són professors; aquesta associació edita la
revista Journal of Catalan Studiesi celebra un col.loqui anual, habitualment molt concorregut
i molt acollidor, que serveix també de reunió social. L’Association Française des Catalanistes
està concebuda com una entitat elitista, formada per aproximadament cinquanta llicenciats i
professors, encarregats de defensar el català en l’àmbit universitari; edita la revista CREC, ce-
lebra un congrés cada dos o tres anys i publica algunes traduccions i les actes del congressos.
L’Associazione Italiana di Studi Catalani, que funciona com a tal des de l’any 1978, té apro-
ximadament cinquanta socis; és una associació oberta que, a més de la llengua i la literatura,
té en compte molts altres aspectes de la cultura catalana; cada tres anys celebra un congrés i en
publica les actes. La Deutsch Katalanisten Verband compta amb tres-cents socis, la meitat dels
quals són especialistes; darrerament ha tendit a incrementar les activitats acadèmiques, de ma-
nera que celebra un congrés cada dos anys, col.labora en l’organització d’altres congressos els
anys que no en té de propis i organitza de manera regular fòrums de lectors; a més de les actes
de les seves reunions científiques, els catalanistes alemanys publiquen les revistes Mitteilun-
gen des Deutschen Katalanistenverbandesi Zeitschrift für Katalanistiki doten el Premi Bri-
gitte Schlieben-Lange i una beca, destinats a projectes de recerca; aquesta associació ha estat
reconeguda oficialment com a «Centre català a l’estranger». La North American Catalan So-
ciety, creada l’any 1978 a Illinois, té com a objectiu la promoció de la llengua i la cultura ca-
talana als Estats Units; té gairebé tres-cents cinquanta socis de diferents llocs del món; celebra
un congrés anual i un col.loqui cada tres anys i publica la revista Catalan Review. En aquest
intercanvi d’informacions, la Societat Catalana de Llengua i Literatura va oferir a la resta d’as-
sociacions la infraestructura de què disposa.

A més dels informes específics sobre cada associació, els assistents van intercanviar l’opi-
nió sobre altres temes. En general, van coincidir a assenyalar que, malgrat les particularitats
de cada país, la tendència a una reducció de cursos en l’ensenyament universitari no afavo-
reix l’ensenyament del català a l’estranger, per bé que una bona política de beques sí que po-
dria incrementar-lo. Es va constatar que la coordinació dels lectorats i el foment exterior de
la cultura catalana és irregular, tant des del punt de vista econòmic com pel que fa a l’atribu-
ció de lectors als centres amb més tradició o més interès per la catalanística; es va comentar
el fet que l’Institut Ramon Llull, que s’acaba de crear, pot contribuir en el futur a millorar al-
guns d’aquests aspectes. També es va debatre la situació paradoxal que ha creat el govern de
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la Generalitat Valenciana impedint l’accés a la funció docent dels llicenciats en filologia ca-
talana.

Part de la sessió fou conjunta amb els membres de la Secció Filològica, que el mateix dia
celebrava la seva reunió ordinària. Això va permetre un canvi d’impressions més ampli.

L’acte va acabar amb la redacció d’un document signat per tots els representants de les as-
sociacions on, a més de regraciar l’oportunitat de la trobada que havia propiciat l’IEC, cele-
braren la creació de l’Institut Ramon Llull, donaren suport a les universitats valencianes en la
reivindicació dels drets legals inherents a les titulacions atorgades i s’adheriren al manifest
que l’IEC ha adreçat a la Unió Europea per a reclamar la presència del català en aquest orga-
nisme internacional. [L. P. i G.]

* * *

2001: Any mossèn Alcover.—El 2001 es varen complir els cent anys de la publicació de
la Lletra de Convit, amb la qual Antoni M. Alcover iniciava una de les grans empreses lexi-
cogràfiques relatives a la llengua catalana: el Diccionari català-valencià-balear. La celebra-
ció d’aquest centenari va durar tot l’any i es va concretar en tot un seguit d’actes acadèmics,
commemoratius, reivindicatius i lúdics de naturalesa molt diversa: activitats escolars, edi-
cions, conferències, concerts... Els dos més destacats varen ser la proclamació i la publicació
de la Lletra de Convit 2001i el Congrés Internacional Antoni M. Alcover.

La Lletra de Convit 2001: Pel reconeixement i l’ús de la llengua catalanava ser una ini-
ciativa de la Universitat de les Illes Balears. Es va presentar oficialment el 3 de febrer al Tea-
tre Municipal de Manacor, en l’acte d’obertura de l’Any mossèn Alcover. Aquesta iniciativa,
encaminada a posar les bases per assolir el reconeixement de la unitat i l’ús plenament normal
de la llengua catalana, va rebre l’adhesió de totes les institucions públiques autonòmiques i de
moltes entitats, empreses i associacions culturals i esportives de caràcter privat.

El Congrés Internacional Antoni M. Alcover va cloure l’any així anomenat. El va orga-
nitzar el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General de la UIB amb l’objectiu
d’estudiar i de revisar la figura i l’obra del filòleg, lingüista, lexicògraf, folklorista i escriptor
mallorquí, a fi d’avançar en un coneixement desapassionat de la seva personalitat i de les apor-
tacions decisives que va fer a la llengua i a la cultura catalanes. Va tenir lloc al Centre de Cultu-
ra de «Sa Nostra», a Palma, entre el 17 i el 21 de desembre i s’hi reuniren més de cent cinquanta
assistents. A part de les conferències inaugural i de clausura, s’hi llegiren vuit ponències i trenta-
dues comunicacions, que es recolliran i publicaran en les actes del Congrés, actualment en
curs d’edició. [J. Gui.]

L’Any Francesc de Borja Moll. —El 10 d’octubre de 2003 s’escau el centenari del nai-
xement de Francesc de Borja Moll (Ciutadella de Menorca 1903-Palma de Mallorca 1991).
Per commemorar-lo, el Parlament de les Illes Balears, en sessió del 12 de març d’enguany,
proclamà l’any 2003 Any Francesc de Borja Moll.L’acord de la Cambra, pres per unanimitat,
ha estat molt ben acollit per la societat illenca: el Govern de les Illes Balears, pel Decret
73/2002, de 17 de maig, va crear una Comissió per a la Commemoració de l’Any Francesc de
Borja Moll que s’estructura en un Comitè d’Honor, un Comitè Organitzador i un Comitè Tèc-
nic; el primer, encapçalat pel President del Govern Balear, comprèn les màximes autoritats de
les institucions autonòmiques (Govern, Consell de Mallorca i Consells Insulars de Menorca i
d’Eivissa i Formentera) i dels Ajuntaments de Palma i Ciutadella, i el Rector de la Universitat
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