
 

 

 

 

 

 

 

DISCURS DE MANUEL PÉREZ SALDANYA, 

PRESIDENT DEL XVIIÈ COL·LOQUI INTERNACIONAL 

DE LLENGUA I LITERATURA CATALANES 

 

Com diem en valencià “Benvigut siga qui a sa casa ve”. En nom del Comitè organitzador 

d’aquest XVIIè Col·loqui de Llengua i Literatura Catalanes, volem donar-vos la benvinguda 

i desitjar que us trobeu com a casa vostra, perquè aquesta és realment la vostra casa. Per a 

nosaltres és un honor poder acollir aquesta nova edició del Col·loqui Internacional de 

Llengua i Literatura Catalanes i agraïm a la Junta directiva de l’AILLC que decidís nomenar 

València, la Universitat de València, com a Seu d’aquesta nova edició del Col·loqui. 

Certament, no deixava de ser una anomalia que el Col·loqui triennal de l’AILLC, que ha 

recorregut la major part de les grans ciutats de l’àmbit lingüístic català, des de Girona a 

Alacant i Elx, i des de Lleida a Mallorca, no s’haguera celebrat encara al cap i cap i casal de 

les terres valencianes. 

La vinculació de València amb l’AILLC ha estat sempre molt estreta. Són molts els 

socis valencians i molts els investigadors valencians que han participat en els diferents 

col·loquis realitzats fins ara. I també ha estat molt rellevant la presència de valencians en la 

Junta directiva de l’AILLC, des de Germà Colon, que és el president d’honor d’aquest 

Col·loqui, fins a Antoni Ferrando, Rafael Alemany, Albert Hauf o Emili Casanova. 

La casualitat, o el destí, ha volgut que aquest Col·loqui se celebre en un moment en 

què s’obri un període polític esperançador per al redreçament de la llengua i la cultura en 

terres valencianes, per al diàleg, per al desenvolupament de polítiques lingüístiques que 

asseguren el futur de la llengua, per a la recuperació d’una ràdio i una televisió públiques, 

dignes, plurals i en valencià, per a una millora del sistema educatiu, etc. Esperem que aquest 

2015 quede marcat pel bons resultats del Col·loqui i del període polític que ara s’inicia. 

El Col·loqui ha tingut una molt bona acollida. S’hi han inscrit més de dues centes persones 

i es llegiran més de cent cinquanta comunicacions presentades per investigadors vinculats a 

universitat i a centres de recerca, dinamització  o ensenyament de la llengua i la literatura 

catalanes. Hi ha congressistes procedents d’universitat o centres  valencians  (83 congressistes), 

catalans (76 congressistes) i baleàrics (8 congressistes), però també de la resta de l’estat espanyol 

(8 congressistes) i de diferents països europeus (19 congressistes provinents d’Itàlia, França, 

Portugal, Anglaterra, Alemanya, Àustria, Hongria, Croàcia o Rússia). 

Com és normal en els Col·loquis de l’AILLC, en aquest també s’hi han proposat temes 

inclusius, que puguen interessar a un gran nombre d’investigadors i de docents de llengua i 

literatura catalanes, i alhora temes que connecten amb la realitat cultural valenciana o que 

formen part de les grans línies d’investigació que es duen a terme en la nostra universitat. En 

aquest sentit el Col·loqui consta de quatre grans àrees temàtiques: 

 



20 Discurs de Manuel Pérez Saldanya 

 

–La llengua i la cultura del segle XV al XVIII, coordinada per Rosanna Cantavella, 

–Cents anys de literatura catalana: de 1859 a 1959, coordinada per Carme Gregori, 

–El multilingüisme i la interculturalitat, coordinada per Miquel Nicolàs, i 

–De la paraula viva a la paraula digital, coordinada per Maria Josep Cuenca. 

 

Com a novetat, hem incorporat una sessió temàtica vinculada temàticament a 

cadascuna de les àrees anteriors per tal que s’hi pogués realitzar una anàlisi més detallada. Per 

a la coordinació d’aquestes sessions temàtiques hem disposat de la col·laboració de rellevants 

investigadors en cada tema, als qual agraïm la seua dedicació i treball. 

Hi haurà també tres ponències plenàries, a càrrec de Joaquim Rafel, Patrizio Rigobon 

i Albert Hauf. Se celebrarà una taula redona, centrada en la difusió del patrimoni literari. I hi 

haurà activitat lúdiques i culturals que completaran el treball acadèmic i que esperem que 

siguen del vostre interès i us ajuden a conèixer millor la realitat cultural i lingüística valenciana. 

Són moltes les institucions i les persones sense les quals no haguera estat possible la 

celebració d’aquest Col·loqui. Deixeu-me que faça referència en primer lloc, al Departament 

de Filologia Catalana, a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valencia i a la Facultat de 

Filologia. També a les institucions que han contribuït a patrocinar el Col·loqui: la Conselleria 

d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, la Institució de les Lletres 

Catalanes de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estudis Catalans a través del seu delegat 

a València, i l’Institut IVITRA de la Universitat d’Alacant. 

El Col·loqui no haguera estat possible sense la dedicació i el treball de tot el Comitè 

Organitzador: dels coordinadors d’àrea a què ja he fet referència, de Rafa Roca, que ha actuat 

com a secretari, de Joan Rafel Ramos, que ha actuat com a tresorer, i de Ramon Rosselló i 

Ferran Carbó. I també de les secretaries del Departament de Filologia catalana i l’Institut de 

Filologia Valenciana. Moltes gràcies a tots ells. I molt bon col·loqui per a tothom. 

 

Manuel Pérez Saldanya 

President del Col·loqui 

 




