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1. HISTÒRIA 

 

En el nostre cas, en primer lloc, cal recordar que Llengua & Literatura és la revista 

de la Societat Catalana de Llengua i Literatura, és a dir, que no estem parlant d’una 

publicació independent, en què ella mateixa és la finalitat última i única, sinó que es tracta 

de la publicació d’una associació de caràcter científic i cultural.  
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Concretament, la Societat Catalana de Llengua i Literatura, que es troba adscrita a 

la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, es va fundar com a tal el 6 de febrer de 

1985, encara que en realitat podem dir que ja existia des de l’any 1946, quan Ramon 

Aramon i Serra va crear la Societat Catalana d’Estudis Històrics. Aquella societat constava 

de tres seccions: la Secció d’Història, la Secció d’Art i Arqueologia i la Secció de Llengua 

i Literatura. 

D’acord amb el seu origen, la revista comparteix els objectius de la Societat 

Catalana de Llengua i Literatura. Aquests objectius són l’estudi i la difusió de les diferents 

branques i aspectes de la llengua i la literatura catalanes. I precisament per poder portar a 

terme aquesta tasca de divulgació, la Societat va crear la revista Llengua & Literatura 

l’any 1986, és a dir, només un any després de la formació d’aquesta societat com a entitat 

independent. 

 

 

2. ORGANITZACIÓ DE LA REVISTA 

 

2.1. Estructura 

 

La revista compta amb un director (que és Josep Massot i Muntaner des del 

moment de la seva creació) i un secretari (que va ser Lola Badia per als cinc primers 

números i jo mateix des del sisè fins avui), i està organitzada a partir d’un comitè assessor 

(format per investigadors de prestigi: Lola Badia, Antoni M. Badia i Margarit, Joan 

Bastardas, Alberto Blecua, Jordi Carbonell, Germà Colón, Joseph Gulsoy, Joaquim Molas, 

Martí de Riquer, Beatrice Schmid, Amadeu Soberanas, Joan Solà, Giuseppe Tavani, Joan 

Veny, Curt Wittlin i Marie-Claire Zimmermann) i un consell de redacció. Aquest consell, 

que ha anat variant al llarg dels anys, està format per especialistes dels diferents camps del 

coneixement de la llengua i la literatura catalanes; actualment està integrat per nou 

persones: Rosanna Cantavella, Glòria Casals, Josep M. Domingo, Albert Hauf, Joan Mas i 

Vives, Josep Moran, Gemma Rigau, Mila Segarra i Joan-Ramon Veny. 

 

 

2.2. Àmbit d’actuació 

 

La tasca dels membres del consell de redacció resulta primordial, perquè Llengua & 

Literatura té un àmbit d’actuació molt ampli, ja que abraça tant l’estudi de la llengua com 
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el de la literatura catalanes de tots els períodes i a partir de totes les orientacions 

científiques possibles. En aquest sentit, i tal com ja hem indicat anteriorment, al consell hi 

ha representants dels diferents camps, els quals tenen la funció de proposar els treballs i 

d’encarregar les cròniques i les ressenyes del seu àmbit que s’inclouran a la revista. Així 

mateix, els membres del consell de redacció també realitzen els informes avaluadors dels 

treballs i estudis que es reben directament, és a dir, d’aquells que s’aparten de la 

planificació del contingut de la revista. 

Aquí, precisament, trobem una de les primeres dificultats de la nostra revista, la 

complexitat a l’hora d’aconseguir un equilibri en els continguts de cada volum, de manera 

que tots els àmbits hi puguin aparèixer representats (i que no hi hagi una descompensació 

considerable entre llengua i literatura, entre els diferents períodes cronològics, etc.). 

 

 

2.3. Estructuració del contingut 

 

Pel que fa a l’organització dels continguts, cal tenir present que la revista no 

solament publica treballs d’investigació, sinó que està estructurada en quatre apartats 

bàsics: a més del que anomenem «Estudis i edicions», que conté generalment entre set i 

nou treballs, hi ha un segon apartat denominat «Materials i bibliografies», que conté 

habitualment cinc o sis estudis sobre textos concrets o sobre bibliografia, un tercer apartat 

dedicat a les ressenyes de llibres i un últim apartat que aplega cròniques sobre col·loquis, 

jornades, publicacions, etc.  

Aquesta estructuració comporta una segona dificultat: atesa l’alta valoració 

curricular dels treballs i el poc reconeixement de la tasca de redacció de ressenyes de 

llibres publicats, cada vegada més ens trobem amb un superàvit de treballs i amb un dèficit 

a l’hora d’aconseguir ressenyes. Aquesta situació fa que la feina dels membres del consell 

de redacció sigui cada cop més difícil per poder mantenir el pes d’aquest apartat dins de la 

revista, que generalment conté al voltant d’una trentena de ressenyes per volum. 

 

 

2.4. Periodicitat 

 

Un aspecte bàsic de la publicació de la revista és la seva periodicitat. Durant els dos 

primers anys (1986 i 1987) Llengua & Literatura va aparèixer anualment, però els quatre 

números següents van ser biennals (1988-1989, 1990-1991, 1992-1993 i 1994-1995). A 
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partir d’aquell moment, és a dir, des de l’any 1996 (número 7) fins avui la revista ha 

recuperat la freqüència inicial i torna a ser anual. 

Com assenyalàvem, però, aquest és un fet fonamental. La periodicitat està 

relacionada amb dos aspectes significatius: d’una banda, la capacitat per aconseguir el 

material suficient per poder completar un volum i, de l’altra, la possibilitat de comptar amb 

el pressupost per poder-ne portar a terme la publicació. 

Pel que fa al primer aspecte, el fet que hi hagi poques revistes científiques en el 

nostre àmbit fa que, com ja avançàvem anteriorment, s’acumuli un gran nombre de 

treballs. Així, i malgrat que Llengua & Literatura va néixer amb la voluntat i també amb 

un format per poder publicar treballs extensos que no tenien cabuda a altres publicacions, 

hem pogut comprovar que no pot donar sortida a tots els estudis rebuts.  

Aquest superàvit de material sovint ha provocat la publicació de volums més 

extensos del que es preveia inicialment (com el darrer número, el 18, que, en lloc de les 

500 pàgines que es vol mantenir de mitjana, en té 750) i també ha motivat que es creés la 

col·lecció «Treballs de la Societat Catalana de Llengua i Literatura» l’any 2000, una 

col·lecció que ha permès l’edició de cicles de conferències o d’alguns treballs realment 

molt amplis en un tipus de publicació que funciona a la pràctica com si fossin uns annexos 

de la revista (fins avui se n’han publicat quatre volums, sense que hi hagi una periodicitat 

fixada). 

I encara hi ha el segon aspecte a què ens referíem, el pressupost per a la publicació. 

Si actualment un volum amb l’extensió habitual ja excedeix el pressupost anual i comporta 

una despesa addicional per a la Societat Catalana de Llengua i Literatura, la publicació de 

números més amplis a conseqüència de l’acumulació de material encara agreuja el balanç 

econòmic negatiu de la revista. 

Tenint en compte el temps de què disposem per a aquesta intervenció en aquestes 

Jornades, voldríem encara referir-nos a un aspecte cada vegada més important i que està 

relacionat amb el que ara explicàvem. L’ús del correu electrònic ha facilitat la circulació de 

la informació i en el cas de la nostra revista la rebuda de molt més material. D’aquesta 

manera avui, a més dels treballs encarregats pels membres del consell de redacció, tenim 

els estudis que els autors ens envien directament per correu electrònic. Aquests treballs són 

avaluats pels responsables de l’àrea a què pertanyen i, quan aquesta avaluació resulta 

complexa, es complementa amb informes de lectura d’especialistes externs. 

D’aquesta manera, sovint ens trobem amb el suggeriment que Llengua & Literatura 

hauria d’augmentar la seva periodicitat i que se n’haurien de fer dos volums anuals, una 
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situació que no és possible ni pressupostàriament ni per la feina que implicaria i que no 

poden assumir les estructures actuals de la revista. 
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