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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA (2003)

Durant l’any 2003 la Societat Catalana de Llengua i Literatura ha organitzat
o ha participat en l’organització de les activitats següents:

Cicle de conferències: Els gitanos de Catalunya i les seves llengües: passat i present
(Institut d’Estudis Catalans, 29 de maig de 2003)

Per mitjà de dues conferències de dos grans coneixedors d’aquest tema, es va
provar d’acostar-se a la llengua i la situació lingüística dels gitanos catalans:

Jean-Paul Escudero: Societat i llengua dels gitanos catalans
Ignasi-Xavier Adiego: Del romaní comú als calós ibèrics

Cicle de conferències: Introducció a la literatura catalana medieval i contemporània
(Centre Cívic de la Casa Golferichs, Barcelona, octubre-novembre de 2003)

Durant la tardor se celebraren dues conferències de caràcter divulgatiu sobre
literatura catalana, una, per part de Carme Arnau sobre La plaça del Diamant de
Mercè Rodoreda i, l’altra, per part d’Anton Espadaler sobre el Tirant lo Blanc.

Acte d’homenatge a Joaquim Ruyra en el centenari de Marines i boscatges
(1903-2003)
(Institut d’Estudis Catalans, 3 de novembre de 2003)

La SCLL va col.laborar en l’organització de l’acte d’homenatge de la Secció Fi-
lològica a Joaquim Ruyra. Aquest acte, que van presentar Josep Laporte, president
de l’Institut d’Estudis Catalans, Joan Martí i Castell, president de la Secció Filolò-
gica, August Bover, president de la nostra societat, i Núria Albó, vicepresidenta de
l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, va consistir en cinc conferències:

Josep Moran: El cognom de Ruyra: etimologia i pronúncia
Modest Prats: El naixement d’un narrador
Lluïsa Julià: El model literari de Joaquim Ruyra. Les relacions entre gramà-
tics i escriptors
Mila Segarra: Joaquim Ruyra i la Secció Filològica
Carles Miralles: Ruyra: l’eficàcia de l’estil

I es va completar amb l’espectacle teatral sobre narracions de Joaquim Ruy-
ra: Un mar dins el calaix. Impressions, dirigit per Teresa Vilardell a partir del
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muntatge dramàtic de Pep Paré, i interpretat per Fina Rius, amb una escenografia
de Perejaume.

Cicle de conferències: Marià Vayreda, entre pintura i literatura
(Institut d’Estudis Catalans, 26 de novembre de 2003)

Durant l’any 2004 van coincidir diverses commemoracions relacionades amb
Marià Vayreda: el centenari de la seva mort i el cent cinquantè aniversari del seu
naixement, a més d’estar a punt de complir-se el centenari de la publicació de La
punyalada (publicada pòstumament el 1904). Les dues conferències van analitzar
aspectes dels seus dos vessants artístics: la literatura i la pintura:

Antònia Tayadella: Marià Vayreda, escriptor insòlit en el tombant dels se-
gles XIX-XX

Joan Sala: Marià Vayreda, el pintor

Homenatge de Lleida a Francesc de Borja Moll
(Lleida, 28 i 29 de novembre de 2003)

La nostra societat va participar en l’homenatge a F. de B. Moll que van orga-
nitzar la Universitat de Lleida i la delegació lleidatana d’Òmnium Cultural, amb la
conferència de Joaquín Gorrochategui: Las antiguas lenguas pirenaicas, que con-
tinuava, a més, la col.laboració de la SCLL amb la Universitat de Lleida, on, a par-
tir de l’interès del Departament de Filologia Catalana d’aquella universitat, s’han
repetit la majoria de conferències que s’han organitzat relacionades amb el subs-
trat de la llengua catalana.

Conferència de Brian Worsfold: L’art científic de John Maxwell Coetzee (1940),
Premi Nobel de Literatura 2003
(Institut d’Estudis Catalans, 1 de desembre de 2002)

Dins el cicle de conferències dedicat als premis Nobel de l’any 2003, la SCLL
va coordinar la realització de la conferència de Brian Worsfold sobre el Premi
Nobel de Literatura concedit a John Maxwell Coetzee.

Jornada d’Estudi en honor de Francesc de Borja Moll
(Universitat de València, València, 11 de desembre de 2003)

La Societat Catalana de Llengua i Literatura va col.laborar a la Jornada d’Estudi
en honor de Francesc de B. Moll organitzada pel Departament de Filologia Catalana
de la Universitat de València i per l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
amb la conferència de Joan Veny: L’aportació al coneixement dels dialectes de Moll.

Publicacions

Durant l’any 2003 va aparèixer el volum número 14 de la revista «Llengua &
Literatura».
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