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LA SOCIETAT CATALANA DE LLENGUA I LITERATURA
(1995-1996)

La Societat Catalana de Llengua i Literatura va reprendre les seves
activitats a partir de l’elecció, el 21 de juny de 1995, de la nova junta
directiva, que està formada pels membres següents: August Bover
(president), Josep Massot (vicepresident), Montserrat Alegre (treso-
rera), Joan Anton Rabella (secretari), Josep Paré i Mila Segarra (vo-
cals). Hi és delegat de l’Institut Josep Moran.

Posteriorment, durant la celebració aquell mateix any de la Uni-
versitat Catalana d’Estiu a Prada, el dia 19 d’agost de 1995 el president
de la Societat, August Bover, va fer-ne una presentació de la nova eta-
pa, en què també van intervenir Jordi Carbonell i Pere Verdaguer.

La Societat té com a objectiu l’estudi dels diversos camps de la
llengua i la literatura catalanes, per la qual cosa centra la seva acció en
dos aspectes concrets: la realització de col·loquis, taules rodones i
cursets de caire monogràfic i la publicació de la revista «Llengua &
Literatura».

Pel que fa al primer aspecte, en aquesta nova etapa hi ha una vo-
luntat manifesta d’aprofundir en la col·laboració amb d’altres socie-
tats culturals a l’hora d’organitzar les activitats, fet que ja reflecteixen
la majoria d’actes i col·loquis realitzats. En aquest sentit, fins al mo-
ment de la publicació d’aquest número de la revista, s’han portat a ter-
me les activitats següents:

Col·loqui sobre l’aportació tardoromana, gòtica i franca en la llen-
gua catalana (2 de desembre de 1995), que va ser organitzat conjunta-
ment amb la Societat Catalana d’Estudis Clàssics, i en el qual van in-
tervenir A. M. Badia i Margarit, Jordi Bruguera, Marc Mayer, Josep
Moran, Mila Segarra i Elisenda Vives. En aquest col·loqui es va deba-
tre, des de perspectives diferents —no solament des d’un punt de vis-
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ta lingüístic, sinó també històric i antropològic—, el coneixement que
actualment es té sobre els pobles germànics que van establir-se en el
que posteriorment seria el domini català.

Sessió sobre les relacions de Montale amb Catalunya (5 de març de
1996). En aquest cas, la Societat Catalana de Llengua i Literatura va
col·laborar en l’acte que tractava sobre les relacions del poeta genovès
Eugenio Montale amb Catalunya, el qual va organitzar el Departament
de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona dins el I Seminari
Internacional de Literatura Italiana dels segles XIX i XX, i que es va cele-
brar amb motiu de la commemoració del centenari del naixement d’a-
quest escriptor, que fou premi Nobel de literatura l’any 1975.

Acte de commemoració del naixement de Joan Estelrich (17 d’abril
de 1996). L’acte de commemoració del centenari del naixement de
l’escriptor i polític mallorquí va ser organitzat conjuntament amb la
Biblioteca de Catalunya i s’hi van realitzar tres conferències a càrrec
d’Isabel Graña, Manuel Jorba i Borja de Riquer. Simultàniament es va
exposar una selecció de l’obra de Joan Estelrich al claustre de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans, a càrrec de la Biblioteca de Catalunya.

Introducció al pensament filosòfic de Ramon Llull (7, 14 i 21 de
novembre de 1996). Eusebi Colomer va impartir un curset, que va te-
nir una durada de tres sessions, en el qual es va analitzar des d’una òp-
tica bàsicament filosòfica la figura i el complex sistema de pensament
de Ramon Llull.

Acte de commemoració del naixement de Jaume Collell (19 de no-
vembre de 1996). Aquest acte es va organitzar conjuntament amb la
Societat Verdaguer i va constar de tres conferències a càrrec de Casi-
mir Martí, «Jaume Collell, eclesiàstic i agitador cultural»; Isidre Mo-
las, «Les idees polítiques de Jaume Collell»; i Ramon Pinyol, «Collell,
poeta», les quals, com podem comprovar pel títol de les diverses con-
ferències, repassaven no solament el vessant com a escriptor de l’ecle-
siàstic vigatà, sinó que també tractaven sobre l’aspecte públic i polític.
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I, pel que fa al segon aspecte, bona part de l’activitat de la Societat
gira al voltant de la seva revista, «Llengua & Literatura», el Consell de
Redacció de la qual està integrat actualment per Josep Massot (direc-
tor), Rosanna Cantavella, Glòria Casals, Albert Hauf, Joan Mas i Vi-
ves, Josep Moran (delegat de l’Institut), Joan Anton Rabella (secreta-
ri), Gemma Rigau, Mila Segarra i Joan Ramon Veny-Mesquida.

Malgrat que els dos primers números (núm. 1: 1986 i núm. 2: 1987)
havien sortit amb una freqüència anual, posteriorment, la revista va
esdevenir bianual a la pràctica (núm. 3: 1988-1989, núm. 4: 1990-1991,
núm. 5: 1992-1993), fet que durant aquesta nova etapa s’ha modificat
i torna a tenir una periodicitat anual, encara que el número 6 (1994-
1995) s’ha de relacionar amb un moment de transició, com ho com-
provem amb el número 7 (1996) i el volum present, 8 (1997).
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