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 Celebració del trentè aniversari del Centre d’Estudis Catalans de la Sorbona. – El 17 de 
juny del 2008, amb algun retard degut a circumstàncies exteriors, el Centre d’Estudis Catalans 
de la Sorbona va celebrar els seus 30 anys d’existència, en presència de Dom Josep Maria Soler, 
Abat de Montserrat; Josep Bargalló, Director de l’Institut Ramon Llull; Salvador Giner, President 
de l’Institut d’Estudis Catalans; Joan Martí, President de la Secció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans; i la Sra. Helena Cambó, Presidenta de l’Institut Cambó. Va ser ocasió de recordar les 
grans etapes de la història del Centre, des de la seva creació l’any 1977, arran d’un conveni entre 
la universitat Paris-Sorbonne i l’Omnium Culturel de Paris. Segons el projecte inicial de Ferran 
Cuito i Víctor Hurtado, es creava a la capital francesa un centre universitari que impartiria classes 
de català i també funcionaria com a Centre cultural, presentant exposicions i conferències a la 
seva seu del Marais, on van traslladar el fons Cambó de la Sorbona i la biblioteca de l’Òmnium, 
nucli de l’actual biblioteca. Al Consell del Centre hi havien de figurar com a membres de dret, al 
costat del Rector de la Sorbona i del Director del Departament d’Hispàniques, l’Abat de Montser-
rat i el President de l’Institut d’Estudis Catalans; posteriorment s’hi va adjuntar el conseller de 
Cultura. També estatutàriament, el Centre havia de ser dirigit per un catedràtic de la Sorbona. En 
una primera etapa i amb diversos períodes de vacant, els directors van ser el Dr. Maurice Molho i 
el Dr. Jacques Lafaye, del Departament d’Hispàniques; i a partir de l’any 1991, que constitueix 
una fita important amb la creació d’una càtedra de llengua i cultura catalanes, les titulars de la 
càtedra: la Dra. Marie-Claire Zimmermann (1991-2002) i la Dra. Denise Boyer (2003-2009), a qui 
havia de substituir, al començament del curs actual, la Dra. Mònica Güell.
 Aquest aniversari també va ser ocasió d’agrair la seva contribució a les activitats del Centre a 
diverses entitats: a part de les representades, l’Ambaixada del Principat d’Andorra, la Diputació de 
Barcelona, la Fundació Congrés de Cultura Catalana, la Fundació Vila Casas. I finalment d’homenat-
jar dues personalitats vinculades al Centre des d’abans mateix de la seva creació. El primer homenat-
ge, en el qual va participar el Pare Abat de Montserrat, era dedicat al Pare Marc Taxonera, director de 
l’Arxiu de Montserrat, que va continuar, amb l’aprovació de l’Abat Cassià Just, les gestions iniciades 
per Ferran Cuito i Víctor Hurtado; també va intervenir en les delicades negociacions que van desem-
bocar en la creació de la càtedra; i no ha deixat mai d’ajudar el Centre, on acostuma de representar el 
Pare Abat al consell anual, posant al seu servei, amb generositat i discreció, el seu coneixement de la 
societat catalana i l’àmplia xarxa de relacions que hi té a tots els àmbits, com ara facilitant els con-
tactes amb l’Escolania, que havia de donar un concert a Notre-Dame l’octubre següent.
 El segon homenatge, al qual va participar el Dr. Joan Martí, va ser al Dr. Antoni Maria Badia 
Margarit, Rector honorari de la Universitat de Barcelona, que arran de la firma del conveni cons-
titutiu del Centre va impartir durant els cursos 1974-75 i 1975-76, com a professor associat del 
Departament d’Hispàniques de la Sorbona, des de classes de primer de llicenciatura fins a un se-
minari doctoral i una classe d’agrégation a la prestigiosa École Normale Supérieure de la rue 
d’Ulm; a final de 1976, va pronunciar a la Sorbona, a petició del President Tarradellas, encara a 
l’exili, i de Pere Bonet, President del Casal de Catalunya de París, la memorable conferència 
«Science et culture catalane»; i hi va ser nomenat doctor honoris causa l’any 1986.
 L’acte, emblemàticament, es va cloure amb una conferència del Dr. Badia sobre els 100 anys 
d’història de l’Institut d’Estudis Catalans, la interpretació de dues peces del Llibre Vermell de 
Montserrat per un grup d’alumnes del Master professional «Pratique de la musique médiévale» 
de la universitat, i la inauguració pel Dr. Salvador Giner de l’exposició itinerant L’Institut d’Estu-
dis Catalans, avui, que sortia per primera i única vegada de les terres de parla catalana: bona 
mostra tant de la doble vocació acadèmica i cultural del Centre com de les seves estretes col-
laboracions amb diversos àmbits de la cultura catalana.
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