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L'ASSOCIACIO GERMANO-CATALANA

(DEUTSCH-KATALANISCHE GESELLSCHAFT)

Seguint I ' exemple d ' altres associations internationals d'esrudis catalans i amb la

voluntar de donar constancia i fermesa als estudis de filolugia catalana als palsos

alemanys, iniciats a finals del segle xIX per prestigiosos filolegs , el 15 d'octubre de
1983 es funda la Deutsch - Katalanische Gesellschaft en el mart de les Setmanes

Catalanes a Karlsruhe . En son presidents d'honor els professors Ramon Aramon i

Serra , Antoni M. Badia i Margarit , Heinrich Bihler , Rudolf Brummer, mort el 1989,

Gunther Haensch , Johannes Hosle, Heinrich Kuen , mort el 1989 , i Francesc de B.
Moll, mort el 1991. Jorn Gruber i Tilbert D. Stegmann en son elegits secretaris.

En els ant's consecutius se celebren assemblees i colloquis anuals a les ciutats de

Frankfurt (1984 i 1985), Regensburg (1986) i Bonn (1987), iniciant aixi un inter-

canvi i una collaboracio regulars entre els investigadors i professors de llengua i

literarura catalancs a ones trenta universitaris de la RFA , SuIssa i Austria . S'editen els

numeros 1-4 del butlleri «Mitteilungen der Deutsch - Katalanischen Gesellschaft». Els

professors agrupats en la DKG redacten una peticio at Ministerio de Education de

Madrid en la qual es demanen sis lectorats de catala per a les dotze principals

univcrsitats de la seva area , que es ignorada.

El 1987, la Generalitat de Catalunya acorda amb la Deutsch -Katalanische Ge-
sellschaft la creacio d'una oficina encarregada de coordinar I'ensenyament de la llen-
gua i la promocio de la cultura catalanes als paIsos de llengua alemanya.

La Deutsch - Katalanische Gesellschaft es constitueix com a associacio sense finali-

tat de lucre amb Til Stegmann com a president i Brigitte Schlieben -Lange i Axel
Schoenberger com a vice-presidents . L'abril de 1988, 1'Oficina Catalana obre les seues
portes , iniciant i coliaborant en una serie d'activitats com ara cursets d'estiu per a
estudiants estrangers de catala i trobades de professors , alhora que es fan propostes
perquc organitzacions alemanyes dediquin programer a la cultura catalana . En gene-
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ral, es dona suport a totes aquelles initiatives que donin a coneixer la realitat catalana

a Alemanya. Les mes importants, fora de les Setmanes Catalanes de Berlin del 1978,

han estat l'Estiu Catala d'Hamburg, celebrat el 1990 en coliaboracio amb la Genera-

litat de Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona i les principals institucions culturals

d' Hamburg, i la Fira del Llibre de Frankfurt de 1991. En aquesta edicio de la Fira del

Llibre, en la qual Espanya es el pals invitat, la major part del programa d'activitats

culturals ha corregut a carrec de la Generalitat de Catalunya que ha comptat amb el

suport logistic de I'Oficina Catalana.

Pel que fa a la literatura, I'Oficina Catalana coordina els articles sobre literatura

catalana a l'enciclopedia Kindlers Neues Literatur Lexikon i reuncix documents sobre

obres i autors catalans que facilita a les editorials alemanyes interessades a publicar

literatura catalana en alemany. A mes, organitza conferencies, xerrades Catalunya i

Europa.

D'enca de la fundacio de I'Oficina Catalana, els colioquis gcrinano-catalans s'han

organitzat a Hamburg (1988), Colonia (1989), Heidelberg (1990) i Luxemburg

(1991), sempre en coliaboracio amb les universitats locals i en el cas de Luxemburg,

amb la coliaboracio del Centre Catala de Luxemburg. Cal mencionar tambe el primer

colloqui alemany de lusitanistica i catalanistica que es va celebrar el setembre de 1990

a Berlin i del q ial una segona edicio tindra Iloc al Iberoamerika-Institut de Berlin el

setembre de 1992.

L'Oficina Catalana coliabora amb la Generalitat de Catalunya per al Certificat

International de Catala, acollint els examens i fent de punt de coordinacio entre els

centres docents, els candidats i la Generalitat.

Dcs de 1988 fins a 1992, la Deutsch-Katalanische Gesellschaft ha publicat cinc

volums de la «Zeitschrift fur Katalanistiku amb mes de cinquanta treballs cientifics

sobre temes de lengua i literatura catalanes, aixi corn nombroses ressenyes.

En el camp de I'ensenyament extrauniversitari, I'Oficina Catalana dona suport als

cursos de catala existents i fornenta la creacio de nous cursos a les Volkshochschulen

('escoles d'ensenyament d'adults') proposant professors qualificats i oferint informa-

tions, material didactic i publicitari i corsets de formacio per a futurs professors de ca-

tala.
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