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LLENGUA I LITERATURA
A L'INSTITUT D'ESTUDIS CATALANS

Abans de cedir la paraula a l'Albert Rossich, que ens resumira una part
dell resultats de la gran tesi doctoral que acaba de redactar, em toca de pre-
sentar, en nom de la comissio gestora de la seccio de Llengua i Literatura
de la Societat Catalana d'Estudis Histories, les nostres intentions i els nos-
tres projectes per als proxims mesos.

Es gairebe innecessari recordar que, des de fa molts anys, l'Institut d'Es-
tudis Catalans ha protegit, mitjancant la creacio de societats filials, 1'estudi
cientffic de les disciplines mes diferents -tant de Metres com de ciencies-
i ha estimulat el trobament i l'intercanvi d'opinions entre els interessats
d'arreu dels Paisos Catalans i de 1'estranger. Com es logic, una de les socie-
tats filials de l'Institut s'havia d'ocupar de temes d'historia, de llengua i de
literatura. Es la nostra societat, es a dir, la Societat Catalana d'Estudis His-
torics, creada el 1946, com a filial de les sections Historico-arqueologica i
Filologica de 1'Institut pel qui ja aleshores n'era el secretari general, el senyor
Ramon Aramon i Serra. Era una epoca molt poc favorable per a les nostres
cosec, quan el catala tot just comencava a esser tolerat a la vida cultural
i quan encara era del tot bandejat a les universitats del nostre pats. Nomes
la catalanitat insubornable i la tenacitat proverbial del secretari general de
I'Institut, que esdevingue tot seguit president de la Societat Catalana d'Estu-
dis Histories, feren possible que la nova Societat arreles, d'una manera se-
miclandestina -ell mateix podria contar-nos les vegades que va haaer d'anar
a la comissaria a donar-hi explications per coses que ara ens semblarien del
tot inversemblants-, i que s'anes consolidant en les seves tres seccions,
d'historia, d'art i d'arqueologia i de Ilengua i literatura. Les sessions periodi-
ques de la Societat, el seu butlletf i les publications escadusseres que posa
en marxa foren, al costat dels Estudis Universitaris Catalans catacumbaris

* Text de la presentacio de la nova comissio gestora de la seccio de Llengua i
Literatura de la Societat Catalana d'Estudis Histories, formada per Lola Badia, Te-
resa Cabre i Castellvi, Josep Moran, Enric Sulla i Josep Massot i Muntaner (Ins-
titut d'Estudis Catalans, 6 de febrer de 1985). Fou seguida per una conferencia
d'Albert Rossich sobre El barroc literari catala.
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on alguns de nosaltres encara vain aprendre tot el que sabem de llengua i de

literatura catalanes, Tunica possibilitat per als joves que volien empalmar

amb la tradicio erudita d'abans de la guerra i que no se sentien satisfets amb

l'ensenyament que rebien a les universitats franquistes.

A poc a poc, tanmateix, la situacio ana canviant. Les universitats de

Barcelona tingueren catedres de catala i hi ana entrant una nova fornada de

professors que en renova l'ambient i forma especialistes en Ilengua i en lite-

ratura cada cop mes rigorosos. I la Societat Catalana d'Estudis Histories,

per tota una pila de raons ben comprensibles i que no cal ara analitzar, rests

una mica esmortelda, coin si hagues complert la seva missio.

Tanmateix, l'Institut d'Estudis Catalans to encara un paper important a

acomplir dins el nostre mon intellectual, que li es reconegut per les mes

altes institutions del pals i que es recollit a la llei de recerca que en aquests

moments es troba pendent d'aprovacio al Parlament de Catalunya. I, logica-

ment, les Societats filials, en la mesura de les seves forces, han de contribuir

tambe a la potenciacio d'aquest paper i ban d'ajudar els membres de l'Ins-

titut d'acord amb les seves possibilitats i els seus recursos.

Aquests darters anys, algunes de les Societats filials, sobretot les de cien-

cies, han anal prenent un relleu cada cop mes gran i s'han pogut beneficiar

tie la millora de la situacio financera de l'Institut, ara emparat per la Gene-

ralitat, per la Diputacio de Barcelona i per les altres Diputacions del Prin-

cipat, i de les facilitate atorgades per la CIRIT (Comissio Interdepartamen-

tal de Recerca i Innovacio Tecnologica) amb vista a invitar professors estran-

gers i a organitzar colloquis o congressos.

Ates que I'estudi de la llengua i de la literatura catalanes ha aconseguit

un increment tan espectacular des del moment que la nostra llengua, abans

prohibida, ara es ensenyada no solament a la universitat, sing tambe als

instituts, a les escoles universitaries i a la resta de centres docents, semblava

necessari que la seccio corresponent de la Societat Catalana d'Estudis Histo-

rics pogues tenir un funcionament mes dinamic i emprengues una actuacio

tees constant, d'acord amb les noves necessitats i amb els desigs expressats

sovint. I aixo no ho die perque si. Des de fa anys ho he pogut experimen-

tar als colloquis organitzats per 1'Associaci6 International de Llengua i Lite-

ratura Catalanes i recentment hem pogut veure, en aquesta mateixa casa,

corn un colloqui sobre la Renaixenca acollia tint-cents inscrits i una setantena

de ponents. I estic segur que molts de vosaltres heu constatat l'interes de

molts professors i de molts joves llicenciats per trobar-se, per fer coses en

comu, per exposar problemes o per resoldre questions. Hi ha tambe la ne-

cessitat urgent de disposar d'algun organ on poder publicar els resultats dels

propis treballs o on trobar recollida l'aportacio que tants altres fan a Ilibres

i a revistes de casa nostra i de l'estranger.
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Totes aquestes consideracions van fer que acollfs amb atencio la proposta
del president de l'Institut per tal de revitalitzar entre tots la Societat Cata-
lina d'Estudis Histories i que, en concret, fes els possibles per trobar un
petit equip que fos capac de tenir la illusio d° tirar endavant una tasca fei-
xuga i no sempre facil, pero de resultats, a la curta o a la Ilarga, segurs.
Despres de les converses necessaries i d'acord amb el senyor Casassas i el
senyor Aramon, hem trobat una formula que permet d'iniciar en bones con-
dicions aquesta tasca. La Societat Catalana d'Estudis Histories es presidida,
d'una manera provisional, pel senyor Manuel Mundo, membre de l'Institut,
i les tres sections de que constava actuaran a partir d'ara d'una manera
autbnoma, amb un president propi que sera alhora vice-president de la junta
general, tal com estableixen els estatuts en vigor. El senyor Aramon conti-
nuara present a la Societat que tant li deu en qualitat de delegat de 1'Ins-
titut.

La nostra seccio, doncs, comenca avui a actuar d'una manera ptiblica i
ens presentem davant vosaltres com a comissio gestora, destinada a esbossar
uns projectes i a mirar de realitzar-los durant un any. Despres, quan la sec-
66 estigui endegada i compti amb un bon nombre de socis, es convocara
una assemblea, segons els estatuts, i es fara el nomenament d'una junta
definitiva, d'acord naturalment amb el president de la Societat i amb els pre-
sidents de les altres sections.

No cal que m'allargui gaire parlant dels plans que hem anat elaborant.
En lfnies essencials, la nostra seccio organitzara cada mes una reunio com la
d'avui, amb una conferencia o una exposicio d'algun treball en curs, seguits,
si s'escau, de l'oportu colloqui, sobre temes referits a llengua i/o a literatura
catalanes. Una o dues vegades cada any, aquestes reunions seran mes llar-
gues i adoptaran la forma de colloqui, mes o menys desenvolupat. Pensem,
per exemple, a curt termini, en colloquis sobre la llengua literaria i sobre el
substrat linguistic (aquest darter en collaboracio logica amb historiadors).
Igualment, dues o tres vegades cada any procurarem Qrganitzar cursets sobre
temes monografics a catrec de professors estrangers. En aquests moments
hem invitat els professors Phil Rasico, Joseph Gulsoy i Robert Pring-Mill i
esperem que els dos darters ens confirmin la seva acceptacio. Encara, voldrfem
crear una revista, titulada provisionalment Llengua & Literatura, al comite
assessor de la qual figuraran una vintena de personalitats de casa nostra i de
I'estranger i que sera planejada i editada per la nostra comissio, a la qual
s'ajuntaran quatre altres professors universitaris: Gemma Rigau, Enric Ga-
11en, Rosanna Cantavella i Joan Mas i Vives.

Naturalment, totes aquestes activitats son obertes a tots els qui s'interes-
sin per la nostra Ilengua i la nostra literatura i acceptarem amb molt de
gust tots els suggeriments que ens arribin. Mirarem de treballar amb inde-
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pendencia i amb obertura d'esperit, acceptant totes les escoles i totes les

tendencies, amh Punic limit de la fcina ben feta i del respecte mutu. I pro-

curarem collaborar estretament amb totes les entitats que a casa nostra i a

l'estranger tenen els mateixos anhels: l'Associacio Internacional de Llengua

i Literatura Catalanes, la infrastructura de la qual ens ha servit per a fer

aquesta primera crida i que ens ajudara encara en altres avinenteses; I'Anglo-

Catalan Society, que des de fa molts anys duu a terme el que nosaltres ini-

ciem avui; 1'Associazione Italiana di Studi Catalani, ]a North American Ca-

talan Society i la Deutsch-Katalanische Gesellschaft, amb totes les quals man-

tenim relacions excellents. Les universitats d'arreu del pals, que coneixeu

prou be. Les associacions d'escriptors, d'editors, de traductors. Entitats com

Omnium Cultural, Accio Cultural del Pais Valencia, Obra Cultural Balear,

Fundacio Congres de Cultura Catalana, Fundacio Jaume Bofill, etc. I d'una

manera especial, com us comentava abans, mirarem d'incidir en el mon

dels professors de llengua i literatura catalanes i dels Ilicenciats que senten

illusio per continuar treballant i per restar en contacte mutu. Tot aixo a

l'empara de l'Institut d'Estudis Catalans, sense la qual no podrfem fer res.

Vull agrair, per acabar, a l'Institut la confianca que ha posat en nosaltres

i vu11 agrair-vos ben de cor la vostra assistencia. Espero que no defraudarem

ni aquesta confianca ni aquesta expectacio. I ja des d'ara, en nom propi i en

nom dels altres companys de junta, ens posem a la vostra disposicio i us

demanem que vulgueu associar-vos en aquesta empresa que ha de set de tots

i per a tots.


