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REUNIÓ DE LES ASSOCIACIONS INTERNACIONALS DE 
CATALANÍSTICA A L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

El 17 de maig de 2002 va tenir lloc la primera reunió dels representants de les
diferents associacions internacionals de catalanística amb representants de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (IEC). Aquesta reunió, que va partir d’una iniciativa de
la presidència de l’IEC i del Servei de Relacions Exteriors de la mateixa institució
i que va ser organitzada per l’Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes (AILLC), va comptar amb la participació d’Anna M. Compagna i Va-
lentina Ripa de l’Associazione Italiana di Studi Catalani, de Claus Pusch de la
Deutsch Katalanisten Verband, d’Eliseu Trenc de l’Association Française des
Catalanistes, de Daniel Pérez Grau de l’Anglo-Catalan Society, de Philip Rasico
de la North American Catalan Society, d’Albert G. Hauf i Lídia Pons de l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, i de Joan Anton Rabella de
la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

La reunió es va iniciar amb unes paraules de benvinguda per part del presi-
dent de l’Institut d’Estudis Catalans, Manuel Castellet, i del director del Servei de
Relacions Exteriors de l’IEC, Joan Martí i Castell, els quals van explicar que la
trobada tenia com a objectiu afavorir el coneixement mutu i que partia dels ma-
teixos criteris fundacionals de l’IEC, basats en la catalanitat i l’obertura a l’exte-
rior —elements ben palesos en les associacions internacionals de catalanística—,
a més de l’exigència científica. Així, es considerava que calia una relació més es-
treta entre l’IEC i aquestes associacions a fi, no tan sols de facilitar la projecció
exterior de la llengua catalana, sinó també de vehicular propostes de treball a la
Unió Europea; i en aquest sentit, es va donar a conèixer als assistents el contingut
del manifest «La llengua catalana a la Unió Europea», el qual havia estat aprovat
pel Ple de l’IEC per tal de potenciar el reconeixement de la llengua catalana a la
Unió Europea.

Després de la intervenció dels representants de l’IEC, es va iniciar la sessió de
treball en què es van exposar les activitats que porten a terme les associacions res-
pectives, una sessió que va continuar a la tarda després que els representants es
reunissin amb els membres de la Secció Filològica al migdia. L’exposició del fun-
cionament i de les activitats de les diferents associacions respectives (col.loquis,
publicacions, actes, subvencions, nombre de socis, etc.) va permetre comprovar
que, darrere un objectiu comú de caràcter general al voltant de la llengua i la cul-
tura catalanes, les diferents associacions presenten objectius concrets força dife-
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renciats i sistemes de treball ben diversos (amb un caràcter més universitari o
acadèmic i centrat al voltant de la llengua i la literatura catalanes en el cas francès,
nord-americà i anglès, i més general, i no sols centrat en la llengua i la literatura,
en el cas italià i alemany, per exemple), una situació que les mateixes associacions
no coneixien prou bé. En aquest sentit, i encara que a través de l’AILLC —i so-
bretot dels seus col.loquis— ja existeix una relació entre aquestes associacions, un
millor coneixement de les altres haurà de permetre en el futur una millor col.la-
boració.

La participació de la Societat Catalana de Llengua i Literatura en una reunió
amb associacions internacionals de catalanística —malgrat que la nostra societat
no coincideixi amb aquest perfil— va permetre, a més de donar a conèixer les
nostres activitats i publicacions, oferir-los la possibilitat d’una col.laboració pun-
tual i una connexió directa amb l’IEC a fi de poder-hi realitzar també actes quan
es consideri convenient.

Finalment, i després de tractar d’altres qüestions, com els lectorats o l’evolu-
ció dels estudis de català i de la catalanística en l’àmbit internacional, la reunió es
va cloure amb la redacció del document següent:

Els representants de les associacions internacionals de catalanística (Anglo-
Catalan Society, Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, As-
sociation Française des Catalanistes, Associazione Italiana di Studi Catalani,
Deutsch Katalanisten Verband, North American Catalan Society i Societat Cata-
lana de Llengua i Literatura), reunits a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis
Catalans, el dia 17 de maig de 2002, després d’analitzar la situació actual dels es-
tudis de catalanística fora dels Països Catalans, exposen que:

1. Consideren molt fructífera aquesta reunió, en la qual s’ha vist la necessitat
d’establir un contacte regular i la conveniència d’una major coordinació de les ac-
tivitats entre les associacions que representen. En aquest sentit, es feliciten per la
creació de l’Institut Ramon Llull i esperen que representi una organització positi-
va de les ajudes institucionals i també que tingui en compte l’experiència de cada
associació en l’àmbit específic corresponent.

2. S’adhereixen al «Manifest sobre la presència de la llengua catalana a la
Unió Europea» que el Ple de l’Institut d’Estudis Catalans ha adreçat a aquest
organisme internacional demanant que inclogui el català entre les llengües de
treball.

3. Manifesten el rebuig a l’exclusió expressa, per part del govern de la Gene-
ralitat Valenciana, de la llicenciatura en Filologia Catalana com a titulació vàlida
per al reconeixement automàtic del requisit lingüístic per a accedir a la funció pú-
blica docent valenciana. Així mateix donen suport a les universitats valencianes en
la reivindicació legal del prestigi de la titulació i dels drets de centenars de llicen-
ciats i doctors universitaris.

4. Finalment, agraeixen a la presidència de l’Institut d’Estudis Catalans i a la
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direcció del Servei de Relacions Exteriors de la mateixa entitat la iniciativa de
convocar aquesta reunió.

Signat: Anna M. Compagna, Albert G. Hauf, Daniel Pérez Grau, Lídia Pons,
Claus Pusch, Joan Anton Rabella, Philip Rasico, Valentina Ripa, Eliseu Trenc.
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