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PRESENTACIÓ 
 

Seguint una tradició que arranca del 1973, ens complau donar a la llum les actes del 

XVIIè Col·loqui Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes 

(AILLC), que del 7 al 10 de juliol de 2015 aplegà a València més d’un centenar d’especialistes 

en catalanística d’arreu de tot Europa. Ens sumem així als milers de pàgines de recerca i 

difusió filològica que, a través dels seus ben coneguts col·loquis, ha esperonat i materialitzat 

l’AILLC en les darreres cinc dècades. I ho fem en format digital, tal com demanden els nous 

temps, cosa que, confiem, redundarà en benefici de la consulta i la difusió dels treballs. 

El volum que tot seguit presentem s’estructura en tres parts. La primera, titulada 

«Parlaments», ofereix el text dels tres discursos inaugurals: el del Sr. Antoni Ferrando, 

president de l’AILLC, el del Sr. Manuel Pérez Saldanya, president del XVIIè Col·loqui i el 

del Sr. Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València. La segona part, titulada 

«Comunicacions», aplega cinquanta-un dels treballs que varen ser presentats al congrés. 

Partint de les quatre grans àrees temàtiques en què es dividia el Col·loqui, els articles que 

ara oferim han sigut reordenats i reagrupats en tres blocs de contingut afí: «Cultura i llengua 

dels segles XV al XVIII», que ha sigut coordinat per Antoni Ferrando i Manuel Pérez 

Saldanya; «Cent anys de literatura catalana: 1859-1959», per Carme Gregori i Rafael Roca; i 

«Multilingüisme i interculturalitat», per Maria Josep Cuenca i Miquel Nicolás. Dins de cada 

bloc, els treballs apareixen per ordre alfabètic d’autor. Abans de la seua publicació, tots els 

estudis han sigut sotmesos a doble avaluació anònima externa, realitzada per especialistes 

en les diferents àrees temàtiques. I, prèviament, es va seguir el mateix procediment en 

l’avaluació dels resums per a l’acceptació de les comunicacions en el Col·loqui. 

La tercera part, titulada «Resums», inclou els abstracts de vint-i-cinc ponències i 

comunicacions del XVIIè Col·loqui que varen ser seleccionades per a una edició en paper 

que formarà part de la Series IVITRA Research in Linguistics and Literature, de l’editorial John 

Benjamins (https://benjamins.com/#catalog/books/ivitra/main). Al seu torn, els articles 

triats han estat objecte d’una segona doble avaluació externa cega (double blind peer review), 

d’acord amb els criteris d’aquestes Series i editorial. De manera que els lectors interessats 

també podran accedir a aquests treballs, que seran recollits sota el títol Del manuscrit a la 

paraula digital. Estudis de llengua i literatura catalanes / From Manuscript to Digital Word: Studies of 

Catalan Language and Literature dins dels paràmetres habituals de John Benjamins. 

Finalment, volem agrair als membres del Comitè organitzador, als del Comitè 

científic i als responsables de les quatre àrees temàtiques –Rosanna Cantavella, Carme 

Gregori, Miquel Nicolás i Maria Josep Cuenca– la seua impagable contribució per tal que el 

XVIIè Col·loqui fóra una realitat. I confiem que els estudis reunits en aquestes actes 

realitzen una aportació positiva al món de la filologia catalana i esperonen noves recerques i 

reflexions. És a dir, que facen possible que la catalanística internacional continue avançant 

en la línia ascendent per la qual ha transitat durant el darrer mig segle: d’ençà que, en 1968, 

tingué lloc a Estrasburg el primer Col·loqui de l’AILLC. 
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