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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA
(2009)

Durant l’any 2009 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat o ha 
participat en l’organització de les activitats següents:

Conferència de Mariona Vernet: 
L’aspecte verbal entre el protoindoeuropeu i el llatí
(Institut d’Estudis Catalans, 3 de febrer)

 La SCLL va organitzar conjuntament amb la Societat Catalana d’Estudis 
Clàssics la conferència de Mariona Vernet sobre l’aspecte central de la seva tesi 
doctoral, publicada durant l’any 2008.

Jornades Commemoratives del 50è aniversari del Congrés 
d’Ex-libris de Barcelona
(Institut d’Estudis Catalans, 5, 12 i 19 de març)

 La SCLL va organitzar conjuntament amb l’Associació Catalana d’Exlibris-
tes unes jornades per commemorar i analitzar el VI Congrés d’Ex-libris, que es 
va celebrar a Barcelona del 3 al 6 de juliol de 1958. Les Jornades van consistir en 
tres taules rodones: el congrés i les sigles barcelona, en què van intervenir Fran-
cesc Fontbona, Josep M. Cadena, Maria-Carme Illa i Joan L. de Yebra; els artistes 
i el congrés, amb Francesc X. Puig Rovira, Teresa Costa Gramunt, Joan Roig, 
Núria Terradas i Rosa Vives, i el futur de l’exlibrisme, que va comptar amb la 
participació de Marià Casas Hierro, Josep Manzano, Víctor Oliva, Pilar Vélez i 
Marc Ignasi Corral.

Conferència d’Antoni Milian: El català a la Unió Europea
(Institut d’Estudis Catalans, 28 de setembre)

 La SCLL va organitzar conjuntament amb la Societat Catalana de Sociolingüís-
tica la conferència en què Antoni Milian va repassar el règim jurídic lingüístic de 
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la Unió Europea i va provar d’extreure algunes consideracions sobre la posició 
de la llengua catalana dins la Unió Europea i les seves expectatives de cara el futur.

V Jornades d’Intercanvi Cultural
(Perpinyà, Illa del Riberal, Bula d’Amunt, Elna i Codalet, 10-12 d’octubre)

 Les V Jornades d’Intercanvi Cultural van ser organitzades conjuntament per 
la SCLL, la Societat Verdaguer i la Càtedra Verdaguer d’Estudis Literaris de la 
Universitat de Vic, i van comptar amb el suport de la Institució de les Lletres 
Catalanes, del Consell General dels Pirineus Orientals, de la Casa de la Generali-
tat de Catalunya a Perpinyà, de l’Ajuntament d’Illa del Riberal, de l’Abadia de 
Sant Miquel de Cuixà i de l’associació Elnavui. Les sessions acadèmiques, realit-
zades a Perpinyà, Illa del Riberal, Elna i Sant Miquel de Cuixà, comptaren amb 
les conferències de Pep Vila: L’estudi de la llengua i la literatura catalanes al ros
selló al segle xix: balanç i estat de la qüestió; Miquela Valls: Josep sebastià Pons i 
simona gay (simona Pons); Joan Peytaví: el rossellonès avui: fidelitat i interfe
rències, i Ramon Pinyol: Les relacions nordcatalanes de verdaguer.
 Durant les V Jornades, que van començar amb la recepció al Consell General 
dels Pirineus Orientals, a càrrec de Marcel Mateu, president de la Comissió Patri-
moni i Catalanitat, es va visitar el centre històric de Perpinyà, es va fer la ruta de 
Josep Sebastià Pons per Illa i el priorat de Serrabona, es va visitar la catedral d’El-
na i el monestir de Sant Miquel de Cuixà, i es va acabar amb l’ofrena floral a la 
tomba de Pompeu Fabra al cementiri de Prada.

150 Anys dels Jocs Florals de Barcelona. Jornades Internacionals
(Institut d’Estudis Catalans, 12 i 13 d’octubre)

 La SCLL va organitzar conjuntament amb la Societat Verdaguer, la Càtedra 
Verdaguer d’Estudis Literaris de la Universitat de Vic i el Grup d’Estudi de la 
Literatura del Vuit-cents unes jornades per commemorar els 150 anys dels Jocs 
Florals de Barcelona. Aquestes jornades van comptar amb la participació de tret-
ze conferenciants: Andreu Freixes: Les corts d’amor en la literatura catalana; 
Margalida Tomàs: els Jocs florals de barcelona i la literatura mallorquina del se
gle xix; Jean-Yves Casanova: Lei primiers juec floraus en Provença: modernitat e 
nostalgia; Rafael Roca: valencians als Jocs florals de barcelona (18621893); Rosa 
Cabré: els Jocs florals i la crítica literària del vuitcents; Pilar Vélez: creació ar
tística i patrimoni cultural a la barcelona dels Jocs florals; Jordi Pablo: els jocs 
florals humorístics, de la paròdia a la festa local; Margarida Casacuberta: els cer
tàmens floralescos en el procés de construcció de la cultura del catalanisme: els ca
sos de girona, d’olot i de l’empordà; Josep M. Pujol: L’arca santa de nostres ri
ques tradicions: l’eclosió de la rondallística a catalunya (18641885); M. Àngels 
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Verdaguer: Jacint verdaguer i els Jocs florals de barcelona: de la plataforma a la 
mitificació; Justo Beramendi: relaciones entre catalanismo y galleguismo en el 
siglo xix, i Ramon Pinyol: els Jocs florals alternatius de 1888. Aquestes conferèn-
cies es van completar amb el concert del saló al carrer. Música i Jocs florals, la nit 
del dia 12 a la plaça del Rei, i amb la visita comentada a l’exposició barcelona i els 
Jocs florals, 1859. Modernització i romanticisme al Museu d’Història de Barcelo-
na, que van cloure les Jornades el dia 13.

V Trobada del Grup d’Estudis Etnopoètics. XI Simposi d’Etnopoètica 
de l’Arxiu de Tradicions de l’Alguer. «Etnopoètica: incidència, difusió 
i comunicació en el món contemporani»
(Montserrat, 6 i 7 de novembre)

 Durant la V Trobada del GEE Josep Massot va pronunciar la conferència 
L’obra del cançoner Popular de catalunya a Montserrat i es van llegir vuit co-
municacions a càrrec de Joan Borja i M. Jesús Francès, M. Magdalena Gelabert i 
Caterina Valriu, Carme Oriol i Josep M. Pujol, Mònica Sales, Emili Samper Pru-
nera, Tomàs Vibot, Josefina Roma i Joan Armangué. Al llarg de la Trobada també 
es van repassar les tasques dels projectes repertori biobibliogràfic de la Literatu
ra Popular catalana i La literatura popular catalana (18941959), es van presen-
tar materials i informació sobre jornades i projectes, i al final es va debatre sobre 
el tema de la trobada i sobre les propostes per a la trobada de 2010.

Conferència de Maria Lluïsa Siguan: Escriure amb els ulls: Herta Müller
(Institut d’Estudis Catalans, 16 de desembre)

 Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2009, la SCLL 
va coordinar la realització de la conferència sobre el Premi Nobel de Literatura 
concedit a Herta Müller i que va realitzar Maria Lluïsa Siguan.

Constitució de la Societat Rusiñol
(Institut d’Estudis Catalans, 16 de desembre)

 Arran de la celebració del Col·loqui internacional «Santiago Rusiñol, del Mo-
dernisme al Noucentisme» l’abril de 2007, organitzat per la SCLL dins el marc de 
la celebració del Centenari de l’IEC i de l’Any Rusiñol, es va començar a plantejar la 
possibilita de crear un grup de treball, similar al Grup d’Estudis Etnopoètics, dins 
la nostra Societat, que se centrés en l’estudi de Santiago Rusiñol i la seva obra.
 Finalment, el dia 16 de desembre es va celebrar la sessió constitutiva de la 
Societat Rusiñol dins la SCLL. Durant aquest acte es van establir els objectius 
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d’aquesta Societat (vegeu-ne una crònica específica en aquest mateix número de 
«Llengua & Literatura») i es va elegir Vinyet Panyella com a coordinadora.

Assemblea General de la Societat Catalana de Llengua i Literatura
(Institut d’Estudis Catalans, 3 de desembre)

 El dia 3 de desembre es va celebrar l’Assemblea General de la SCLL en què 
s’havien de renovar tres càrrecs de la Junta Directiva. El president de la nostra 
Societat, August Bover, va obrir l’assemblea amb un parlament en què va agrair la 
participació de les persones que s’havien presentat als càrrecs, i que d’aquesta 
manera contribuïen a la renovació de la Junta, i també va agrair la tasca realitzada 
durant tots aquests anys als que plegaven, Josep Massot, Montserrat Alegre i Joan 
Armangué, per tota la feina feta i per haver aconseguit que la SCLL hagi ampliat 
progressivament el nombre —i la diversitat— d’actes que ha organitzat. Va clou-
re les seves paraules amb un record per a dos socis que aquest últim any ens han 
deixat massa aviat, Isidor Cònsul i Pere Farrés.
 Després que Montserrat Alegre exposés de manera concisa l’estat econòmic 
de la nostra Societat —que ha pogut créixer quant a la realització d’activitats cien-
tífiques gràcies a l’accés a ajuts externs i a l’organització conjunta amb altres enti-
tats—, es va fer la votació per a la renovació de tres dels càrrecs de la Junta Direc-
tiva: vicepresident, tresorera i un vocal. Per a cadascun del dos primers càrrecs 
solament s’havia presentat un candidat (Maria-Rosa Lloret i Esteve Clua respec-
tivament), mentre que per al càrrec de vocal havíem rebut dues candidatures: 
Francesc Bernat i Caterina Valriu.
 Respecte de les darreres assemblees (2003 i 2006), hi va haver una participació 
més alta en la votació, ja que en conjunt vam rebre 75 vots, la majoria rebuts per 
correu. D’acord amb el recompte de vots, Maria-Rosa Lloret i Esteve Clua van 
ser elegits com a vicepresidenta i tresorer respectivament, mentre que, pel que fa 
al càrrec de vocal, Caterina Valriu va obtenir més vots que Francesc Bernat i va 
resultar elegida.

Publicacions

 Durant el mes de setembre de l’any 2009 va aparèixer el volum número 20 de 
la revista «Llengua & Literatura».

 Joan anton Rabella
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