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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2006)

Durant l’any 2006 la Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar
o va participar en l’organització de les activitats següents:

Presentació del llibre de Joan Peytaví i Deixona: Catalans i occitans a la Cata-
lunya Moderna: comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII

(Institut d’Estudis Catalans, 19 de gener)
La SCLL va organitzar la presentació del llibre Catalans i occitans a la Cata-

lunya moderna: comtats de Rosselló i Cerdanya, s. XVI-XVII: presentació històrica i
transcripció del fogatge català de 1553, del registre de la taxa del Batalló de 1643
i de les dues llistes del immigrants occitans de 1542-1543 i 1637, a la zona de la Ca-
talunya del Nord de Joan Peytaví i Deixona.

Parlar i escriure. L’impacte del llenguatge sobre l’escriptura
(Institut d’Estudis Catalans, 9, 16, 23 i 30 de març)

El professor Miquel Siguan, de la Universitat de Barcelona, va impartir un curs
sobre llengua i escriptura al llarg de quatre sessions, cadascuna dividida en dues
classes. Dia 9: L’impacte del llenguatge sobre l’escriptura i El llenguatge abans de
l’escriptura; dia 16: Societats amb escriptura i La reflexió sobre el llenguatge i el co-
neixement a Grècia; dia 23: La interpretació del text sagrat i Llibres, racionalitat i
progrés; dia 30: Escriptura i subjectivitat i La llengua escrita com a norma.

Presentació del volum monogràfic de la «Catalan Review»: Barcelona and Mo-
dernity
(Institut d’Estudis Catalans, 28 de març)

La SCLL i la North American Catalan Society van organitzar la presentació
del volum monogràfic de la «Catalan Review», titulat Barcelona and Modernity,
publicat amb motiu del vintè aniversari d’aquesta revista. En la presentació van
intervenir Brap Epps, Jordi Castellanos, Llorenç Comajoan i August Bover.

I Jornades d’intercanvi cultural. Els escriptors mallorquins i Jacint Verdaguer
(Mallorca, 28-30 d’abril)

La SCLL va organitzar les I Jornades d’intercanvi cultural conjuntament
amb la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears, la Càtedra Ver-
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daguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic i la Societat Verdaguer, i amb
la col.laboració de l’Institut d’Estudis Baleàrics, la Institució de les Lletres Cata-
lanes, la Societat Arqueològica Lul.liana i la Fundació Rotger-Villalonga. El di-
vendres 28 d’abril, Josep Massot va fer la conferència inaugural, Verdaguer i Ma-
llorca, a la seu de la Societat Arqueològica Lul.liana, a Palma. L’endemà, els actes
es van traslladar al matí a Miramar, on Joaquim Molas va fer la conferència Les
lectures lul.lianes de Verdaguer, i a Son Marroig i Deià, on es van fer lectures de
textos; posteriorment, a partir de migdia, a Valldemossa, on es va visitar la Car-
toixa i on Damià Pons va realitzar la conferència: 1906: un any de glòria per a la
cultura catalana; l’aportació mallorquina. L’últim dia, diumenge 30, els partici-
pants van començar amb la visita a Pollença, on van admirar la casa pairal de Cos-
ta i Llobera i van continuar a les Cases Velles de Formentor, i a Cala Murta, on
Carme Bosch va pronunciar la conferència La petita pàtria dins la poesia de Cos-
ta i Llobera. Van acabar altre cop a Pollença, on van dinar.

Acte d’homenatge a Gumersind Gomila en el centenari del seu naixement
(Institut d’Estudis Catalans, 8 de juny)

La SCLL va organitzar un acte d’homenatge a Gumersind Gomila amb mo-
tiu del centenari del seu naixement en què van participar Mateu Martínez Martí-
nez, Àngel Mifsud Ciscar, Michel Bourret i Ismael Pelegrí i Pons.

II Jornades d’intercanvi cultural
(Menorca, 27-29 d’octubre)

La SCLL va participar, conjuntament amb l’Institut Menorquí d’Estudis, la
Societat Verdaguer, la Institució de les Lletres Catalanes i la Universitat de les Illes
Balears en l’organització de les II Jornades d’Intercanvi cultural, que com les pri-
meres, es van celebrar a les Illes, en aquest cas a Menorca. El divendres, dia 27 d’oc-
tubre, es va començar amb una visita al Museu de Menorca i posteriorment es va
fer l’acte d’inauguració i la conferència de Fina Salord, Jacint Verdaguer i Menor-
ca, a la seu de l’Institut Menorquí d’Estudis, a Maó. El dissabte 28, les activitats es
van desplaçar a Ciutadella, on, primer Jaume Corbera va pronunciar la conferèn-
cia Mossèn Alcover i el Congrés de la Llengua al Cercle Artístic de Ciutadella, es va
continuar amb una ruta cultural i literària per Ciutadella i es va acabar amb la con-
ferència d’Àngel Mifsud titulada La llengua a Menorca al tombant dels segles XIX i
XX. Finalment, el diumenge dia 29, es va anar primer a es Migjorn, on Joan López
Casasnovas va realitzar una conferència sobre literatura popular i on després es va
fer una reunió de la Societat Verdaguer, i es va cloure a Fornells amb un dinar.

II Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics: Els gèneres etnopoètics: competència
i actuació
(Palma de Mallorca, 25 de novembre)

Aquesta jornada va ser organitzada per la SCLL conjuntament amb la Univer-
sitat Rovira i Virgili, la Diputació de Tarragona i la Universitat de les Illes Balears.
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Durant el matí, en primer lloc, es van realitzar les comunicacions dels membres del
GEE, es va continuar amb la presentació del volum La biografia popular. De l’ha-
giografia al gossip, a cura de Joan Armangué, que recull les intervencions de la I Jor-
nada del GEE, i va acabar amb l’assemblea anual d’aquest Grup. Per la tarda, es va
fer una passejada narrativa, Palma, ciutat de llegenda, a cura de Tomàs Vibot.

Conferència de Matilde V. Alsina: Orhan Pamuk, el turc de veu occidental
(Institut d’Estudis Catalans, 19 de desembre)

Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2006, la SCLL
va coordinar la realització de la conferència sobre el Premi Nobel de Literatura
concedit a Orhan Pamuk.

Assemblea General de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
El dia 28 de novembre es va celebrar l’Assemblea General de la SCLL en què

hi havia dos temes principals: la renovació de tres dels càrrecs de la Junta Direc-
tiva (president, secretari i un vocal) i la votació sobre l’adhesió a la Federació
d’Associacions de Catalanística, que s’havia de constituir abans del final de l’any
2006. Pel que fa al primer aspecte, per als dos primers càrrecs solament s’havien
presentat el president i el secretari vigents fins aquell moment, August Bover i
Joan Anton Rabella, mentre que per al càrrec de vocal hi havia tres candidatures
diferents: Jaume Aulet, Josep Guia i Mila Segarra. En la votació, que va tenir una
participació notable (50 vots), sobretot gràcies al vot per correu, August Bover i
Joan Anton Rabella van obtenir 48 vots favorables i van ser reelegits com a presi-
dent i secretari respectivament, mentre que, pel que fa al càrrec de vocal, Jaume
Aulet va obtenir 16 vots; Josep Guia en va obtenir 10, i Mila Segarra, 22, de ma-
nera que Mila Segarra va ser reelegida com a vocal. I pel que fa a la proposta d’ad-
hesió a la Federació d’Associacions de Catalanística, la votació va donar com a re-
sultat que tots el 48 vots vàlids eren afirmatius, de manera que es va prendre
l’acord de tirar endavant l’adhesió de la SCLL a la FAC, que posteriorment es va
constituir el dia 21 de desembre, amb la participació i l’adhesió de la SCLL.

Publicacions
Durant l’any 2006 va aparèixer el volum número 17 de la revista «Llengua &

Literatura».

JOAN ANTON RABELLA
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