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Presentació

Giuseppe Tavani (Roma, 21 de març de 1924 - 29 de març de 2019) va ser un filòleg 
italià especialitzat en romanística i membre corresponent de l’Institut d’Estudis 
Catalans (IEC).

Va investigar especialment la literatura medieval europea (sobretot la gallega i 
la portuguesa), però també, i molt profundament, la catalana de tots els temps. És 
per això que la Universitat de Barcelona el nomenà doctor honoris causa, així com 
també la Universitat de Santiago de Compostel·la i la de Lisboa.

Catedràtic de filologia romànica de la Universitat La Sapienza de Roma, va ser 
qui va introduir els estudis de llengua i literatura catalanes a Itàlia i va col·laborar 
en la difusió de la cultura catalana en l’àmbit internacional, com, per exemple, 
amb l’organització del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catala-
nes, celebrat a Roma el 1982, i amb la participació en el II Congrés de Llengua i 
Literatura Catalanes, de les actes del qual sorgeix el Llibre blanc sobre la unitat de 
la llengua catalana, en què Tavani demostra el seu gran coneixement sobre la his-
tòria de la llengua catalana (1986).

El seu interès per la cultura catalana el va portar a ser, entre 1973 i 1998, vo-
cal, vicepresident i president de l’Associació Internacional de Llengua i Litera-
tura Catalanes (AILLC) i fundador i president de l’Associazione Italiana di Stu-
di Catalani.

Des del 1992 fou membre corresponent de la Secció Filològica de l’IEC, i va 
rebre diversos premis: el Premi Internacional Catalònia de l’IEC (1986), el Pre-
mi Internacional Joan Baptista Cendrós d’Òmnium Cultural (1995), la Creu de 
Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997) i el Premi Internacional Ramon 
Llull (2004).
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Des del 2001 va ser director de les col·leccions filològiques «Romanica Vulga-
ria» i «Quaderni di Romanica Vulgaria».

Cal recordar la figura de Giuseppe Tavani com la d’un investigador erudit i 
compromès que va ser fonamental per al desenvolupament i la difusió de la llen-
gua i la literatura catalanes a escala internacional. L’Institut d’Estudis Catalans li 
estarà permanentment agraït per la labor feta en la difusió a Itàlia i en l’àmbit de la 
romanística de la nostra cultura.

Teresa Cabré i Castellví
Presidenta de l’Institut d’Estudis Catalans
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