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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2002)

Durant l’any 2002 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:

Conferències sobre onomàstica antiga
(8 de febrer, 9 i 10 de maig de 2002)

El professor José Luis Ramírez Sádaba, de la Universitat de Cantàbria, va
realitzar tres conferències sobre onomàstica antiga, que van cloure el cicle —que
s’havia iniciat l’any 1999— dedicat a analitzar l’estat actual del coneixement so-
bre els substrats de la llengua catalana.

D’acord amb la voluntat de la SCLL de realitzar sempre que sigui possible
actes arreu de les terres de parla catalana, dues d’aquestes conferències es van rea-
litzar a Lleida i València en col.laboració amb el Departament de Filologia Cata-
lana de les universitats respectives:

— La onomástica de la antigüedad: antroponimia y toponimia. 
Su utilidad para la lingüística y para la historia
(Institut d’Estudis Catalans, 8 de febrer de 2002)
(Universitat de València, 10 de maig de 2002)

— La onomástica prerromana. Su utilidad para la lingüística y la historia
(Universitat de Lleida, 9 de maig de 2002)

Presentació de l’edició bilingüe de Nabí de Josep Carner
(10 i 11 d’abril de 2002)

La presentació de l’edició bilingüe de Nabí, amb traducció anglesa de Joan
Gili, es va fer en col.laboració amb la Institució de les Lletres Catalanes i la llibre-
ria Laie, i va constar de dos actes diferents:
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— Presentació del llibre per part d’August Bover i Francesc Parcerisas, amb
intervencions de Jonathan Gili, Alan Yates i Jaume Coll
(Institut d’Estudis Catalans, 10 d’abril de 2002)

— Intervencions d’Alan Yates i Salvador Oliva, i lectura de fragments del
llibre a càrrec de Jonathan Gili i Francesc Parcerisas
(Llibreria Laie, Barcelona, 11 d’abril de 2002)

Taula rodona: Gaudí, Güell, Verdaguer: tres personatges del seu temps?
(Auditori del Centre Cultural de les Corts, Barcelona, 11 d’abril de 2002)

Aquest acte, que es va organitzar en col.laboració amb l’Arxiu Municipal del
Districte de les Corts, va comptar amb la participació de tres conferenciants:

— Jordi Castellanos: De Verdaguer a Gaudí
— Mireia Freixa: El patrimoni de Gaudí a les Corts
— Francesc Cabana Vancells: El mecenatge d’Eusebi Güell

Conferència de Joan Peytaví Deixona: Antroponímia, poblament i immigració
a la Catalunya del Nord moderna
(Institut d’Estudis Catalans, 18 d’abril de 2002)

Joan Peytaví Deixona, professor de la Universitat de Perpinyà, va exposar els
aspectes més significatius de la seva tesi doctoral sobre l’antroponímia de la Ca-
talunya del Nord a l’època moderna.

Presentació del llibre Els menorquins d’Algèria de Marta Marfany
(Institut d’Estudis Catalans, 15 de maig de 2002)

Mila Segarra, professora de la Universitat Autònoma de Barcelona, va fer la
presentació d’aquest llibre en un acte realitzat en col.laboració amb les Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat.

La llengua i la literatura: història i actualitat. Jornades científiques amb motiu
del 70è aniversari de les Normes de Castelló
(Universitat Jaume I, Castelló de la Plana, 18 i 25 de novembre 
i 2, 9 i 16 de desembre de 2002)

La SCLL va col.laborar en la realització de les jornades organitzades per la
Universitat Jaume I i l’Institut d’Estudis Catalans per commemorar el 70è ani-
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versari de les Normes de Castelló. Els actes es van estructurar en cinc apartats di-
ferents: Cultura comunicació i societat; Lingüística, tradició i canvi normatiu;
Història de la literatura; Llengua, terminologia i ciència, i Ensenyament de la
llengua i la literatura.

Cicle de conferències: Visions de futur
(Elx, 20-21 i 26-27 de novembre de 2002)

Aquest cicle, que es va organitzar conjuntament amb l’Institut d’Estudis Co-
marcals del Baix Vinalopó, va incloure la projecció de diverses pel.lícules i les
conferències següents:

— Manuel Rodríguez: Utopia: nostàlgia i imatge del futur
— Xavier Pérez: Verne, Wells, Huxley: peoners de la ciència ficció
— Manel Moreno i Jordi José: De 1984 a Minority Report: les cares menys

amables del futur

Conferència de Mihály Dés: Jocs del destí. La vida i obra exemplars d’Imre Kertész
(Institut d’Estudis Catalans, 9 de desembre de 2002)

Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2002, la SCLL
va coordinar la realització de la conferència sobre el Premi Nobel de Literatura
concedit a Imre Kertész.

Publicacions

Durant l’any 2002 va aparèixer el volum número 13 de la revista «Llengua &
Literatura» i el primer volum de la col.lecció «Treballs de la Societat Catalana de
Llengua i Literatura», que es titula Els substrats de la llengua catalana: una visió
actual. Aquest volum inicial aplega les cinc conferències, realitzades entre l’any
1999 i l’any 2002, que tenien com a objectiu obtenir una visió actualitzada del co-
neixement i de l’estadi d’investigació dels substrats lingüístics de la llengua catala-
na: Javier Velaza, de la Universitat de Barcelona, sobre la llengua ibèrica (1999);
Francisco Villar, de la Universitat de Salamanca, i Ignasi X. Adiego, de la Univer-
sitat de Barcelona, sobre l’indoeuropeu (2000); Javier Gorrochategui, de la Uni-
versitat del País Basc, sobre les antigues llengües pirinenques (2001), i José Luis
Ramírez Sádaba, de la Universitat de Cantàbria, que va oferir una visió de conjunt
dels diversos substrats a través de l’onomàstica (2002).
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