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LA NACS (NORTH AMERICAN CATALAN SOCIETY)
I LA «CATALAN REVIEW>>

La NACS

L'inici dels estudis catalans a America del Nord cal situar-lo cap als anys trenta,

despres que Josephine de Boer descobris la cultura catalana en un viatge a Mallorca el

1927. De Boer, que va set mantenidora als Jocs Florals de la Llengua Catalana

celebrats a Nova York l'any 1951 -on Joan Coromines va donar a coneixer el que

despres seria el famos opuscle El que s'ha de saber de la llengua catalana- va aconse-

guir que 1'any 1958 la Modern Language Association decidis crear una Seccio Catala-

no-Provencal en I'esrructura dels seus congressos, la qual es va convertir en la primera

tribuna de la catalanistica nord-americana. Mes endavant, la MLA va anar concedint

mes espai als tomes especificament catalans en les seves reunions anuals; a partir del

1978 s'hi va celebrar una sessio especial dedicada a aquests temes, i dues, una de

linguistica i una de literaria, des de 1983.

D'altra Banda, la solitaria docencia de Joan Coromines a la Universitat de Chica-

go des de finals dels anys quaranta -on va formar una serie d'alumnes que ben aviat

van constituir les primeres files de la catalanistica nord-americana, corn per exempie

Joseph Gulsoy- es va veure reforcada, a partir dels anys seixanta, per I'establiment en

centres universitaris nord-americans de diversos especialistes europeus, majoritaria-

ment catalans -corn ara Josep Roca-Pons o Albert Porqueras-Mayo-, i per les

estades d'Antoni M. Badia i Margarit a les universitats de Georgetown i Madison,

cosa que va fer possible la formacio de nous professors i investigadors. Certament, la

iniciativa de la catalanistica provenia del camp filologic, pero no podem pas deixar de

bandy que horn comptava amb importants coliaboradors d'altres camps cientifics:

arquitectes corn Josep Lluis Sert, merges i bioquimics corn Jordi Folch-Pi, Jaume

Pi-Sunyer, Alfred Giner-Sorolla o Joan Oro, filosofs corn Josep Ferrater-Mora, histo-

riadors corn Robert I. Burns, Gabriel Jackson o Thomas Bisson, o historiadors de Fart

corn George R. Collins, entre altres. Sense oblidar el prestigi que ja posseIen a

America del Nord les obres d'artistes corn Pau Casals, Joan Miro o Antoni Tapies, per

citar alguns noms.

Si a tot aixi afegim els canvis que s'estaven operant als Paisos Catalans despres de
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la mort del dictador, comprendrern que diversos professors consideressin arribat el
moment de celebrar un colioqui sobre estudis catalans i constituir una associacid. Aixi,
doncs, despres de l'acord entre els professors Roca-Pons i Porqueras-Mayo i d'una
intensa preparacid, del 30 de mare a F1 d'abril de 1978 va tenir lloc el I Colioqui
d'Estudis Catalans a America del Nord,' sota la presidencia honoraria d'Antoni M.
Badia i Margarit, aleshores rector de la Universitat de Barcelona. El colioqui va
comptar amb un centenar de participants (procedents de tint universitats canaden-
ques i de vint dels Estats Units) i s'hi van llcgir gairebe una quarantena de ponencies i
comunicacions (deu a la secci6 de Llengua, vint-i-dues a la de Literatura i sis a la
misceliania).2 D'altra Banda, aquest primer colioqui ja va presentar l'esquema que
despres ha esdevingut caracteristic dels colioquis de la NACS, o sigui, el doble vessant
de reuni6 cientifica i d'instrument difusor de la cultura catalana, amb exposicions,
concerts, recitals, conferencies, etc. -cal destacar, en aquesta ocasi6, 1'exposicici biblio-
grafica, que va sec donada a la biblioteca de la universitat anfitriona. I, tal com estava
previst, 1'assemblea general va aprovar-hi els estatuts de l'associaci6, de manera que la
NACS va quedar oficialment constitufda.` Amb el foment de la cultura catalana i la
promoci6 de 1'ensenyament de la nostra Llengua i la nostra cultura a les institutions
docents dels Estats Units i el Canada com a objectiu principal, la NACS es va
comprometre tambe a preparar els futurs colioquis i les acres corresponents. La prime-
ra junta de Govern va tenir J. Roca-Pons com a president i, per tal de mantenir el
contacte entre els seus membres, la NACS va iniciar la publicaci6 d'un butlleti
interior, el primer numero del qual va apareixer el desembre de 1978, a cura de
Nathaniel B. Smith.

El segon colioqui va tenir hoc a la Universitat de Yale, a New Haven, Connecti-
cut, del 17 al 19 d'abril de 1979, sota la direccid de J. Roca-Pons i Manuel Duran.
S'hi van llegir uns setanra-cinc treballs ' i, entre altres activitats, cal destacar una
exposici6 de novetats bibliografiques i una d'obres de Joan Mird, aixi com Les confe-

I. Vegeu Carne REI-GRANGER i Jaume MARri-OLIVELLA, I Colioqui d'Ertudis Catalan a Nord-
america , «Serra d'Or„ (setembre de 1978), ps. 33-35.

2. Vegeu Estudis de Llengua, literatura i cultura catalanes. Actes del Primer Colioqui d'Estudis
Catalans a Nord-america (Urbana, 30 de mar(--I d'abril de 1978), a cura d'Albert Porqueras-Mayo,
Spurgeon Baldwin i Jaume Marti-Olivella (Montserrat 1979).

3. Sobre la NACS, vegeu Joseph GULsoy, Els estudis catalans a Nord-america, nEsrudis de Llengua i

Literatura Catalanesu, v 1= El catala a Europa i a America] (1982), ps. 245-267; Josep Roc A-PONS, La

NACS ( North American Catalan Soviet}), c,Estudis de Llengua i Literatura Catalanes,, v, [= El catala a Europa i a

Amirual (1982), ps. 43-54; Nathaniel B. SMITH, La tatalanistica nerd-americana ha sortit de l'annari ., oserra d'Ora

(gener de 1985), ps. 37-40; Albert PI)RQUERAS-MAYO, Els estudrs catalans r la North American Catalan Society (NACS),

n Esrudis de Llengua i Literatura Caralanes,, xii [= Miscelania Anioni M. Badia i Margarit, 4) (1986), p5. 231-243, A.

BOVRR I FoNT, The North American Catalan So(iety, ,,Catalonia Culture,,, 8 (mars de 1988), p. 15 [tambe n'hi ha edicid

en espanyol i en frances ). North American Catalan Society: deli aniversari , «Revisra de Catalunyan, 24 (novembrc de

1988), ps . 141-144, i Catalan Studies in English-speaking Countries, oBELLS,,, 2 (1989), ps. 47-51, i especialmenr, La

North American Catalan Society (de 1978 a 1992) (Montserrat 1992).

4. Vegeu Les Acres del Segon Coloqui d'Enrrdis Catalans a Nord-america (New Haven 1979), a cura de Manuel

Duran, Albert Porqueras - Mayo i Josep Roca-Pons (Montserrat 1982).
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rencies del poeta Agusti Bartra i de l'arquitecte Josep Lluis Sert. L'assemblea general
va decidir protestar oficialment ran del decret de bilinguisme del Pais Valencia,
arcmptatori a la unitat de la llengua. Encara abans del seguent colioqui, el juliol de
1981, la junta de Govern, llavors presidida per Joseph Gulsoy, va fer publica una
carra oberta en contra del Manifiesto de la -diguem-ne- inteliectualitat castellano-
parlant resident a Catalunya.

La Universitat de Toronto, Ontario (Canada), va acollir el tercer colioqui, celebrat
entre el 15 i el 17 d'abril de 1982 sofa la direccid de J. Gulsoy. Va ser el colloqui de la
consolidacio i, entre altres acres clue s'hi van organitzar, es va poder conremplar per
primera vegada la Mostra d'Art Contemporani Carala, es a dir, el tons d'art de la
NACS, constituir gravies a la generositat de trenta-dos artistes dels Pa'sos Catalans.
D'altra Banda, aquesta primera reunici en terres canadenques va comptar amb 1'assis-
tancia dunes tres-centes persones, amb una nombrosa participaci6 catalana, entre la
qual hi havia Joan Fuster, Josep M. Llompart, Josep M. Castellet, A. M. Badia i
Margarit, rector de 1a Universitat de Barcelona, o1'aleshores conseller de Cultura de la
Generalist de Catalunya, Max Cahner, aixf com un nodrit grup descriptors joves
procedents dels diferents PaYsos Catalans, a mes d'alguns especialistes en temes cata-
lans clue representaven universitats de la Gran Bretanya, d'Israel i d'Italia. Hi van ser
nomenats presidents d'honor de la NACS els professors Badia i Margarit i Roca-Pons,
al qual es van dedicar les acres d'aquest colioqui.5

El segucnt colioqui es va celebrar del 31 de maig at 2 de juny de 1984, a
Washington, sota la direccid de J. M. Solo-Sole i amb la collaboraci6 de la Universitat
Cat6lica d'America. L'assemblea va decidir-hi 1'ampliacici dels estatuts i la creaci6
d'una revista d'estudis catalans; les acres d'aquest colioqui van ser dedicades at profes-
sor Badia i Margarit."

Per sal de no coincidir amb la celebraci6 del II Congres Internacional de la
Llengua Catalana, el cinque colloqui no va tenir lloc fins at mar4 de 1987, a la
Universitat de la Florida del Sud, a Tampa, sota la direccid dels professors Edward J.
Neugaard i Philip D. Rasico, i alguns dels acres academics es van realitzar a Saint
Augustine, la ciutat mes antiga dels Estats Units, on el segle xvIII van establir-se ones
quantes families menorquines els descendents de les quals conserven encara una serie
de tress linguistics i culturals.-

L'dltim dels colioquis celebrats fins avui va tenir floc entre el 23 i el 26 de maig de
1990, a la Universitat do la Columbia Britanica , a Vancouver, la bella ciutat del

5. Vegeu les Acres del Terser Odloqui d'Estudis Catalans a Nord-amerira (Toronto 1982). Estudis en
bomor deJosep Roca-Pons. a cura de Patricia Boehne, Josep Massot i Muntaner i Nathaniel B. Smith
(Montserrat 1983).

6. Vegeu les Acres del Quart Colloqui d'Estudis Catalans a Nord-amerira (Washington D.C. 1984).
Ertudis en honor d'Antoni Al. Badia i Margaru, a cura de Nathaniel B. Smith, Josep M. Solo-Sole, Merce
Vidal-'I'ibhits i Josep Massot i Muntaner (Montserrat 1985).

Vegeu les Antes del Cinque Cohoqui d'Estudis Catalans a Nord-amerira (Tampa-St. Augustine
1987), a cura de Curt J. Wittlin i Philip D. Rasico (Montserrat 1988) i, pel clue fa a St. Augustine, Philip
D. RAsi( o, Els menorquins de la Florida: histdria. llengua i cultura (Montserrat 1987).
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Pacific canadenc, sota la direccio d'Arseni Pacheco. Hi van assistir un centenar de

persones, s'hi van llegir cinquanta-set treballs, entre ponencies i comunicacions 8 i

I'assemblea va nomenar president d'honor Joseph Gulsoy i nou president Curt J.

Wittlin. Durant aquest colioqui es va inaugurar I'exposicio permanent de la Mostra

d'Art Catala de la NACS, que des d'aleshores s'exhibeix a la galeria d'art de la

Universitat Simon Fraser. El proper colloqui se celebrara del 2 al 4 de juny de 1993 a

la Universitat de California, a Berbeley.

La eCatalan Review.

Tal corn ja he dit, l'assemblea reunida en ocasio del colioqui de Washington va

acceptar el repte de crear una revista internacional de catalanistica . Aquesta revista,

pluridisciplinaria , generalment bilingUe ( angles i catala ) i d'aparicio semestral, va

rebre el nom de ,,Catalan Review>> i duu corn a subtitol : International Journal of

Catalan Culture. A mes a mes dell articles , que en formen el cos principal , la revista

inclou obres o fragments descriptors catalans acompanyats de la traduccio anglesa,

ressenyes bibliografiques i unes pagines en angles amb informacio cultural dels Paisos

Catalans .' El primer ndmero ( I, 1) va apareixer el juny de 1986 i va set un monografic

titular Homage to J. V. Foix. Altres ndmeros monografics han estat dedicats a Merce

Rodoreda ( 11, 2) i a Ramon Llull (IV, 1-2), i en aquests moments n ' hi ha un altre en

preparacio sobre la poesia de Josep Carner.

AUGUST BOVER I FONT

Vocal coordinador de la NACS als Paisos Catalans

Universitat de Barcelona

8. Vegeu les Aries del Site Col loqui d'Estudis Catalans a Nord-america (Vancouver 1990), a cura de

Karl I. Kobbervig, Arseni Pacheco i Josep Massot i Muncaner (Montserrat 1991).

9. Vegeu Josep FAULI, La revista de lac MACS, ,,Serra d'Or, (novembre de 1991), p. 38.


