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Centenari Josep Roca-Pons (29 de maig de 2014). — El passat 29 de maig de 2014, l’Insti-
tut d’Estudis Catalans commemorà el centenari del naixement de Josep Roca-Pons (1914-2000),
que fou membre de la Secció Filològica des de 1989.

L’acte s’inicià al Jardí Mercè Rodoreda amb unes paraules del president de l’Institut d’Estudis
Catalans, Joandomènec Ros. A continuació es desenvolupà la taula rodona «Evocacions de Josep
Roca-Pons», moderada per qui signa aquestes ratlles. La primera intervenció fou la de Salvador
Giner, expresident de l’IEC i amic personal del lingüista homenatjat, a qui coneixia pel fet de ser
tots dos del barri de Sarrià i n’evocà l’antiga amistat, les visites que es feren mentre ell estudiava a
Chicago i Roca-Pons ja residia a Bloomington, Indiana, i el paper decisiu que tingué en la creació
de la North American Catalan Society. Després fou el torn de Philip D. Rasico, professor de la
Vanderbilt University, de Nashville, Tennessee (EUA), i membre corresponent de la Secció Filo-
lògica, que destacà la influència fonamental de Josep Roca-Pons en la seva orientació professional
i l’autèntic apostolat en favor de la llengua i la cultura catalanes que va exercir des de la Universitat
d’Indiana. Una altra deixebla seva fou Janet DeCesaris, ara professora a la Universitat Pompeu
Fabra i directora de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada, que insistí en aquesta influència
decisiva de Roca-Pons en la seva formació i en la seva orientació professional, i en destacà l’aten-
ció personalitzada que acostumava a dedicar als seus alumnes. Tot seguit prengué la paraula
l’exnedador olímpic Santiago Esteva, que amb d’altres dels millors nedadors catalans de l’època
estudià a la Universitat d’Indiana per tal de treballar amb el prestigiós entrenador de l’equip de
natació d’aquella universitat. Esteva evocà com fou d’important per a uns nois catalans jovenís-
sims, que s’havien traslladat a estudiar tan lluny de casa, trobar el caliu que els oferiren Josep Ro-
ca-Pons i la seva esposa, que els ajudaren a conèixer el país i la societat nord-americana i, alhora, a
prendre consciència del seu propi país. Maria Rosa Lloret, vicepresidenta de la Societat Catalana
de Llengua i Literatura i directora del departament de Filologia Catalana de la Universitat de Bar-
celona, fou una dels estudiants catalans que es beneficiaren de l’intercanvi entre les universitats de
Barcelona i d’Indiana —on es doctorà en Lingüística—, seleccionada ja per un admirat Josep Ro-
ca-Pons retornat a Catalunya feia poc. I finalment, Gerard Llorens DeCesaris, jove estudiant de
segon grau d’Humanitats i autor del treball de recerca Josep Roca-Pons i el seu compromís amb la
llengua i la literatura catalanes, guardonat amb el premi Josep Carbonell i Gener, de l’Institut
d’Estudis Sitgetans, publicat recentment, aportà la valoració que les noves generacions fan de re-
ferents com el de l’eminent lingüista.

La sessió es va cloure amb unes paraules d’Isidor Marí, president de la Secció Filològica. I, en
acabar, els assistents es desplaçaren fins a la veïna sala Josep Puig i Cadafalch per tal de visitar l’ex-
posició de publicacions i documents del Fons Josep Roca-Pons dipositat a l’arxiu de l’IEC i pogue-
ren veure la projecció d’un audiovisual amb imatges de l’homenatjat i misssatges dels seus amics i
deixebles. Teresa Boix, vídua de Roca-Pons, hi pronuncià unes sentides paraules d’agraïment.

August Bover i Font
Universitat de Barcelona

Onzè Congrés de l’Associació Internacional d’Estudis Occitans. Universitat de Lleida
(Del 16 al 21 de juny de 2014). — Del 16 al 21 de juny de 2014 va tenir lloc a la Universitat de
Lleida, concretament al Campus de Cappont, l’Onzè Congrés de l’Associació Internacional d’Es-
tudis Occitans. El context era especial: aquest congrés es realitzava per primera vegada a Catalunya,
i per tant en un territori on l’occità té la consideració legal de llengua oficial. Com se sap, a més, la
Universitat de Lleida és l’únic centre de tot l’estat que ofereix una titulació de Filologia Catalana i
Occitana (amb el nom Estudis Catalans i Occitans), i també l’únic que disposa d’una Càtedra d’Es-
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