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INDIANA UNIVERSITY: VUITE COL•LOQUI DE LA NORTH

AMERICAN CATALAN SOCIETY

El vuite col•loqui de la NACS va celebrar-se, de 1'1 al 3 d'octubre de 1995, a la

Universitat d'Indiana, a Bloomington (EUA), caracteritzat -com en col•loquis

interiors- per l'ambient cordial i entusiasta, d'una banda, i per 1'alt nivell cientific

de les sessions academiques, de l'altra. Sota la direccio de Josep Miquel Sobrer, i

amb el suport d'un efficient equip de col•laboradors, el col•loqui va comptar amb

un delicios preambul: un concert de Raimon a l'auditori del John Waldron Arts

Center, el vespre del 30 de setembre.

El Col•loqui propiament dit es va estructurar en sessions plenaries, sessions si-

multanies i taules rodones. La sessio inaugural va consistir en una taula rodona ti-

tulada Imagining Catalonia: Mediterranean Metropolis or Pyrenean Fortress?, amb

la participacio de Baltasar Porcel, Miquel Reniu, Josep M. Sobrer i Dorothy

Noyes, com a moderadora; en l'altra taula rodona es va tractar de la problematica

de L'ensenyament del catala a Nord-America, amb la participacio de Milton M.

Azevedo (UC Berkeley), Llorenc Comajoan (Indiana Univ.), Philip D. Rasico

(Vandervilt Univ.), Donna M. Rogers (Penn State Univ.), i Montserrat Piera

(Temple Univ.), com a moderadora.

Pel que fa a les sessions plenaries, van ser dedicades a Baltasar Porcel i la seva

obra, amb la participacio de l'escriptor, Neus Berbis (Generalitat de Catalunya),

John Getman (Univ. of Arkansas), i Anna Argemi (Univ. Texas-Tyler), com a

presentadora; a La llengua i la identitat national a Catalunya, a carrec de Miquel

Reniu, presentat per Donna M. Rogers (Penn State Univ.); al Passat i present de la

discussio sobre elfutur de la llengua catalana, a earrec de Joan Sola (Univ. Barce-

lona), presentat per Clancy Clements (Indiana Univ.); i, en 1'emotiva sessio de

cloenda, presentada per Patricia Boehne, a Alguns aspectes de la gramatica catalana,

a carrec de Josep Roca-Pons, president d'honor de la NACS, que durant molts

anys va ensenyar en aquesta universitat i a qui acabavem de retre homenatge, amb

1'assistencia de molts dels seus exalumnes, com veurem mes endavant.

L'activitat academica del col•loqui va completar-se amb una quarantena llarga

de comunicacions, repartides entre disset sessions, dedicades a temes tan diversos

com ara ,Periodisme, literatura, historia'>, «Literatura medieval,,, «Linguistica his-

torica i filologica>>, > Montserrat Roig i altres escriptores contemporanies,>, «Narra-

tiva», «Linguistica aplicada i tecnologia», 'Cultura i folklore,,, «Literatura dels se-
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gles xv i xvi>>, ,Poesia contemporania>>, «Llengua i identitat>', >Escriptores con-
temporanies>>, «Literatura i art del segle xix>>, ,Personatges de l'Edat Mitjana»,
-Morfosintaxi>>, -Fonologia>>, «Hist6ria» o ,Poesia>>, amb la participacio de pro-
fessors i professores de diverses universitats dels Estats Units i el Canada, i tambe
de les universitats d'Alacant, de l'Autonoma de Barcelona, de Barcelona i de les
Illes Balears.

Pero, a mes, i en aquesta ocasio, la NAGS i la Universitat d'Indiana van voler
reconeixer les nombroses i importants aportacions del professor Josep Roca-Pons
als estudis catalans a Nord-America, al llarg de mes d'una vintena d'anys, amb un
acte solemne d'inauguracio dels -Roca-Pons Archives- a la biblioteca de la ma-
teixa universitat, que d'ara endavant constituiran els arxius de I'associacio i recolli-
ran tota mena de materials (Ilibres, revistes, diaris, papers particulars, videos, etc.)
relacionats amb la Llengua, la literatura i la cultura catalanes.

La NAGS to previst de reunir-se per novena vegada a la Universitat de Califor-
nia, a Santa Barbara, l'any 1998, coincidint amb el vinte aniversari de la societat.
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