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JOAN ANTON RABELLA

LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2008)

Durant l’any 2008 la Societat Catalana de Llengua i Literatura va organitzar o va
participar en l’organització de les activitats següents:

Presentació del Dictionnaire Français-Catalan de Christian Camps 
i René Botet
(Institut d’Estudis Catalans, 28 de febrer de 2008)

En la presentació d’aquest diccionari, publicat per Edicions Trabucaire, van
intervenir August Bover, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatu-
ra, Joan Veny, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, i
un dels autors, Christian Camps, de la Universitat Paul-Valéry de Montpeller.

Presentació de la reedició del llibre Behind the Spanish Barricades
de John Langdon-Davies
(Institut d’Estudis Catalans, 14 de març de 2008)

En la presentació de la reedició del llibre Behind the Spanish Barricades de
John Langdon-Davies, que va comptar amb la col.laboració del British Council,
van participar-hi: Salvador Giner, president de l’Institut d’Estudis Catalans; Ni-
cholas Langdon-Davies, fill de l’autor; Albert Manent, escriptor; Matthew Tree,
escriptor; Concha López, presidenta de Plan Internacional (Madrid), i August
Bover, president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura.

Curs a càrrec de Jordi Bruguera: L’etimologia. Part de la lingüística 
o ciència autònoma?
(Institut d’Estudis Catalans, 3, 10, 17 i 24 d’abril 
i Universitat de València 7 i 8 de maig de 2008)

Jordi Bruguera va impartir el curs sobre etimologia primer a la seu de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i posteriorment a la Universitat de València. El curs es va
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organitzar en quatre sessions (repartides en quatre setmanes consecutives a Bar-
celona i en dos dies a València): I) Concepte i història; II) Problemes i mètodes;
III) L’etimologia i la formació de mots, i IV) Una etimologia particular: la de l’o-
nomàstica (Apèndix: Els diccionaris etimològics actuals).

XXXV Col.loqui de la Societat d’Onomàstica
(l’Alguer, 10 i 11 de maig de 2008)

La SCLL va col.laborar en el col.loqui anual de la Societat d’Onomàstica, que
es va realitzar a Sardenya i que es va organitzar conjuntament amb l’Arxiu de
Tradicions de l’Alguer i la Societat d’Onomàstica. El col.loqui va comptar amb
vuit conferències: Andreu Bosch: Rafael Caria, in memoriam; Cosme Aguiló: Els
noms precatalans de base llatina a Mallorca i Menorca; Antoni Ordines: La topo-
nímia de les Illes Balears. Una anàlisi des de la perspectiva geogràfica; Mauro Ma-
xia: Topinimi ricorrenti nelle regioni riverasche del Mediterraneo occidentale;
Emili Casanova: Onomàstica sardoitaliana a València; Enzo Caffarelli: Tipologia
del sistema cognominale in Corsica e in Sardegna, con riferimento alle altre regio-
ne italiane; Vicent Rosselló Verger: La toponímia sarda de les cartes portolanes
medievals, i Joan Anton Rabella: L’article en la toponímia. A més s’hi van pre-
sentar dotze comunicacions i s’hi va realitzar la presentació del llibre Sardocata-
lana d’Agust Bover.

Presentació del llibre Terres de Llicorella. Imatges del Priorat, 
amb poemes d’August Bover i fotografies de Toni Vila
(Falset, 27 de juny de 2008)

La SCLL va participar en la presentació d’aquest llibre de poesia i fotografia,
que es va organitzar amb el Centre Quim Soler i Arola Editors. A l’acte, que es
va celebrar al castell de Falset, van intervenir Margarida Aritzeta, Rafael López-
Monné i August Bover.

Presentació del llibre Maria Assumpció Soler i Font (1913-2004): 
mestra i escriptora ‘ex aequo’ de Carme Ramilo
(Institut d’Estudis Catalans, 2 d’octubre de 2008)

Marta Pessarrodona va fer la presentació del llibre de Carme Ramilo sobre
M. Assumpció Soler i Font.
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IV Jornades d’Intercanvi Cultural
(Eivissa, 10-12 d’octubre de 2008)

Les IV Jornades d’Intercanvi Cultural van ser organitzades conjuntament per
la SCLL, la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la
Universitat de Vic i pel Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
de la Universitat de les Illes Balears, i van comptar amb el suport de la Institució
de les Lletres Catalanes, del Consell Insular i dels ajuntaments d’Eivissa i de Sant
Antoni de Portmany. Les sessions acadèmiques, realitzades, les primeres, a Eivis-
sa i, l’última, a Sant Antoni, comptaren amb les conferències de Joan Veny: El
dialecte eivissenc; Felip Cirer: Jacint Verdaguer i Isidor Macabich; Marià Torres:
La literatura popular eivissenca, i Joan Mas i Vives: La roda del temps i dels sen-
timents en l’obra de Marià Villangómez. Durant les IV Jornades, a més, es va vi-
sitar el Museu Arqueològic, el Museu Diocesà, l’Arxiu Històric d’Eivissa, la lli-
breria Mediterrània, l’Arxiu Parroquial de Sant Antoni de Portmany i diverses
esglésies de l’illa.

VII Col.loqui Internacional Verdaguer. La construcció contemporània 
del sistema lingüisticoliterari català
(Barcelona, Vic i Folgueroles, 6-8 de novembre de 2008)

La SCLL va col.laborar en la realització del VII Col.loqui Internacional Ver-
daguer, que organitzaven la Societat Verdaguer, la Càtedra Verdaguer d’Estudis
Literaris i la Universitat de Vic. La sessió inaugural es realitzà el dia 6 de novem-
bre a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, amb un parlament de Joaquim Molas
i la conferència Renaixença: el mot i la idea de Josep M. Domingo. També s’hi
van llegir les ponències La construcció de la llengua literària contemporània: què
devem al segle XIX? de Jordi Ginebra i «Catalanismo no es provincianismo»: na-
cionalisme espanyol, catalanitat i Renaixença de Joan-Lluís Marfany. Les sessions
del dia 7 es portaren a terme a la Universitat de Vic i comptaren amb tres ponèn-
cies (Albert Rossich: Els escriptors vuitcentistes vistos pels historiadors de la lite-
ratura; Eugenio Burgio: Dalla norma letteraria all’uso collettivo: vicende dell’ita-
liano tra il 1861 e il XXI secolo, i Rosa Cabré: Qüestions de crítica de poesia en
l’època del realisme) i dues taules rodones (L’espectacle teatral del XIX. Espais i or-
ganització, en què intervingueren Josep Lluís Sirera, Joan Mas i Vives, Josep M.
Sala-Valldaura, Pep Vila i Miquel M. Gibert, i La literatura del XIX popularitzada
al XX, en què van participar Joan Castells, Miquel Desclot, Josep M. Benet i Jor-
net, Teresa Iribarren i Jaume Ayats); mentre que les sessions del dia 8 se celebra-
ren a Folgueroles i constaren de dues ponències (Laureà Bonet: Narcís Oller i José
M. de Pereda en diàleg: un text compartit, i Ramon Pinyol: El teatre catòlic català
contemporani: els orígens) i la conferència de clausura, Els herois del poble. Lite-
ratura de voluntat popular i militància política democràtica al segle XIX a Catalu-
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nya, a càrrec de Pere Gabriel. Al llarg del col.loqui es llegiren, a més, vint-i-sis co-
municacions.

IV Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics. IX Simposi d’Etnopoètica 
de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer
(l’Alguer, 14-15 de novembre de 2008)

El Grup d’Estudis Etnopoètics va realitzar la seva trobada anual, a l’Al-
guer, en què es van llegir catorze comunicacions, es va presentar el volum en
què es recullen les ponències de la III Trobada i es va fer l’assemblea anual d’a-
quest Grup.

Conferència de Gabriel Cardona: El català a l’exèrcit
(Institut d’Estudis Catalans, 4 de desembre de 2008)

Gabriel Cardona, que és historiador i que havia estat militar, va realitzar una
conferència sobre la presència de catalans i de la llengua catalana a l’exèrcit espa-
nyol, centrada en el període que va del segle XIX fins a l’actualitat.

Conferència d’Alícia Piquer: Le Clézio: un rodamón de l’escriptura
(Institut d’Estudis Catalans, 11 de desembre de 2008)

Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2008, la SCLL
va coordinar la realització de la conferència sobre el Premi Nobel de Literatura
concedit a Jean Marie Gustave Le Clézio.

Presentació del llibre La paraula de l’àngel. Una aproximació plural 
als goigs de Dominique de Courcelles
(Institut d’Estudis Catalans, 16 de desembre de 2008)

La SCLL va organitzar, conjuntament amb l’Associació Amics dels Àngels i
Fragmenta Editorial, la presentació del llibre La paraula de l’àngel. Una aproxi-
mació plural als goigs, en què van intervenir Dominique de Courcelles, membre
corresponent de l’Institut d’Estudis Catalans, autora del llibre, Ignasi Moreta, pro-
fessor de filologia catalana a la Universitat Pompeu Fabra, Josefina Roma, profes-
sora d’antropologia de la religió a la Universitat de Barcelona, i August Bover, pro-
fessor de filologia catalana a la Universitat de Barcelona i president de la SCLL.
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Publicacions

Durant el mes de juliol de l’any 2008 va aparèixer el volum número 19 de la
revista «Llengua & Literatura» i durant el mes de novembre ho va fer el treball de
Jordi Bruguera titulat Introducció a l’etimologia, que correspon al volum núme-
ro 5 de la col.lecció Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura i que
aplega les conferències que l’autor va realitzar, primer, a Barcelona durant el mes
d’abril i, després, a València durant el mes de maig.

JOAN ANTON RABELLA
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