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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2000)

Durant l’any 2000 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:

Cicle de conferències: El món indoeuropeu preromà
(Aula Magna de la Universitat de Barcelona, 28 de febrer i 1 de març de 2000)

Com a continuació dels actes que la Societat ha organitzat anteriorment en
relació amb el coneixement dels elements que han donat lloc o que han pogut te-
nir alguna influència en la formació de la llengua catalana (com el Col·loqui sobre
el substrat lingüístic del català [Institut d’Estudis Catalans, 30 de novembre de
1985], en què hi participaren Miquel Tarradell, Guillermo Fatás, Josep Padró,
Joan Santmartí, Sebastià Mariner, Antoni M. Badia i Margarit i Josep Moran; el
Col·loqui sobre l’aportació tardoromana, gòtica i franca en la llengua Catalana
[Institut d’Estudis Catalans, 2 de desembre de 1995, coorganitzat amb la Societat
Catalana d’Estudis Clàssics], i en el qual van intervenir A. M. Badia i Margarit,
Jordi Bruguera, Marc Mayer, Josep Moran, Mila Segarra i Elisenda Vives; la con-
ferència de Javier Velaza: Estat actual de l’estudi de la llengua ibèrica [Universi-
tat de Barcelona, 24 de febrer de 1999 i Universitat de Lleida, 26-28 de novembre
de 1999], i també, des del punt de vista més reculat cronològicament, la conferèn-
cia de Jaume Bertranpetit: Gens i llengües. Diversitat genètica a Europa [Institut
d’Estudis Catalans, 26 de març de 1998]), aquest darrer any s’ha organitzat un ci-
cle sobre l’indoeuropeu, compost per dues conferències, la primera el 28 de febrer
de 2000 a càrrec d’Ignasi Xavier Adiego (Universitat de Barcelona), Les llengües
preromanes indoeuropees de la Península Ibèrica, i la segona l’1 de març de 2000
a càrrec de Francisco Villar (Universidad de Salamanca), Los substratos indoeuro-
peos en Cataluña.

Presentació del llibre de M. Pilar Perea: Compleció i ordenació de La flexió ver-
bal en els dialectes catalans d’A. M. Alcover i F. de B. Moll
(Universitat de Barcelona, 30 de març de 2000)

En la presentació d’aquest treball, a més de l’autora, també hi van intervenir
Joan A. Argenter, Josep Massot i Muntaner, Francesc Moll i Marquès i Joan Veny.
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IV Simposi de Filologia Valenciana «en honor de Joan Veny»
(Universitat de València, 9-11 de maig de 2000)

El IV Simposi de Filologia Valenciana, que va estar dedicat a Joan Veny, va
ser organitzat pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Valèn-
cia i va comptar amb la col·laboració de la SCLL.

Homenatge a Josep Anselm Clavé (Cent cinquantè aniversari del naixement del
cant coral)
(Conservatori Superior de Música de Castelló de la Plana, 1 de desembre de 2000)

Aquest homenatge a Josep Anselm Clavé, que va comptar amb la col·labora-
ció de la Federació de Cors de Clavé, del Conservatori Superior de Música de
Castelló de la Plana, de la Universitat Jaume I i de l’Ajuntament de Castelló de la
Plana, va incloure tres actes diferents:

1) L’exposició Clavé al cor, que va ser inaugurada amb la intervenció de Ra-
mon Escolà, President de la Federació de Cors de Clavé.

2) Un acte acadèmic, presentat per August Bover, President de la Societat
Catalana de Llengua i Literatura, i Vicent Pitarch, membre de la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans, que va consistir en una taula ro-
dona, que va ser moderada per Lluís Meseguer, de la Universitat Jaume I,
i en què van intervenir:
Manuel Jorba (Universitat Autònoma de Barcelona): Clavé i la Renaixença
Manuel Martí (Universitat de València): La cultura política republicana i
les identitats nacionals
Xosé Aviñoa (Universitat de Barcelona): Clavé i la música

3) Un acte musical a càrrec de l’Orfeó de la Universitat Jaume I, dirigit per
Òscar Ventura, i de la Coral Vicent Ripollès, dirigida per Manuel Torada
Calonge.

Publicacions
Durant l’any 2000 va aparèixer el volum número 11 de la revista «Llengua &

Literatura» i el segon volum de la col·lecció «Treballs de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura», que correspon concretament a l’estudi de Joan Bastardas:
Substantius usats en sentit figurat com a qualificadors de persona.
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