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Durant l’any 2001 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:

Conferència de Joaquín Gorrochategui:
Las antiguas lenguas de los Pirineos
(Universitat de Barcelona, 4 d’abril de 2001)

Continuant amb les conferències organitzades els darrers anys amb la volun-
tat d’obtenir i divulgar una visió actualitzada del coneixement dels substrats de la
llengua catalana (o dels elements que s’hi relacionen o s’hi poden relacionar), as-
pecte que ja comentàvem de manera més detallada en la crònica de les activitats de
la Societat durant l’any 2000 (número 12), el professor J. Gorrochategui, de la
Universitat del País Basc, va ajudar a completar aquesta visió de conjunt amb una
conferència sobre les antigues llengües dels Pirineus.

Dues lliçons en homenatge a Tomàs Garcés 
en el centenari del seu naixement
(Institut d’Estudis Catalans, 16 d’octubre de 2001)

Amb motiu del centenari del naixement de Tomàs Garcés es va organitzar un
acte d’homenatge que va incloure dues conferències:

Josep M. Balaguer: Tomàs Garcés: Ship-Boy
Enric Cassany: Només els somnis són veritat

Acte de presentació del V Col.loqui sobre Verdaguer
(Institut d’Estudis Catalans, 6 de novembre de 2001)

Com a preludi del proper «any Verdaguer», amb motiu del centenari de la
seva mort l’any 1902, es va organitzar, conjuntament amb la Societat Verdaguer,
aquest acte en què es va presentar el V Col.loqui sobre Verdaguer, que se cele-
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brarà a Barcelona, Folgueroles i Vic del 6 al 9 de novembre de l’any 2002. Aquest
acte, a més de l’explicació de les activitats del proper col.loqui, va incloure una
presentació de l’edició crítica de l’obra Sant Francesc de Jacint Verdaguer a càrrec
d’Isidor Cònsul, el qual va pronunciar amb aquest motiu la conferència 1895:
Verdaguer i la crítica.

Publicacions

Durant l’any 2001 van aparèixer el volum número 12 de la revista «Llengua
& Literatura» i el tercer volum de la col.lecció «Treballs de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura», que correspon a Les Regles d’esquivar vocables. Autoria i
entorn lingüístic, de Germà Colón i Domènech.
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