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I col·loqui destudis catalans 
a NORDAMÈRICA

per Carme Rey-Grangé i Jaume Martí-Olivella

ANTECEDENTS DEL COL·LOQUI: 
EL GRUP CATALA D'URBANA
N'ha estat la seu Urbana-Champaign, bar- 
reja de vila de serveis i de ciutat univer-
sitària situada al bell mig de la immensa 
reserva continental de blat de moro que 
és lllinois, Estat en el qual la tradició dels 
estudis catalans arrenca de Testada del 
doctor Joan Coromines a la Universitat de 
Xicago. D'altres circumstàncies han coad-
juvat a crear Tatmosfera necessària per a 
la gestació del Col·loqui; fonamentalment, 
l’existència d'un grup de catalans i de ca-
talanòfils entorn del professor Albert Por-
queras-Mayo, gràcies a la tenacitat del 
qual avui la Universitat d’Illinois compta 
amb cursos de llengua i de literatura cata-
lanes oferts cada semestre i amb un pro-
grama d’intercanvi amb la Universitat de 
Barcelona.
És interessant de remarcar I’entitat legal 
que el català ha adquirit en els «curricula» 
d'alguns departaments d'Humanitats d'a-
questa Universitat, i molt especialment al 
d'Espanyol, Italià i Portuguès, on la llengua 
I la literatura catalanes són acceptades 
com a àrea d’especialització. Les tesis doc-
torals de Modesto M. Díaz, «La novelística 
de Narcís Oller, creador de la novela cata-
lana moderna» (1970), i de Francesc Gadea 
Oltra, «Amor, dolor y muerte en Ausiàs 
March y Garcilaso de la Vega» (1973) 
—aquesta darrera defensada en català—, 
són exponent del «status» al qual al·ludim. 
També el departament de Literatura Com-
parada accepta el català com a literatura 
nacional.
D'altra banda, hom pot dir que aquest Pri-
mer Col·loqui ha estat gestat enmig de les 
rialles de la «Taula Catalana», aplec setma-
nal de tots els catalanòfils de la Universi-
tat i de tots els catalans residents i passa-
volants. Allí es va forjar el projecte que 
ja havia estat tema de conversa entre els 
dos protagonistes principals, els professors 
Porqueras-Mayo i Roca-Pons, els quals ha-
vien vist la necessitat, per realitzar-lo, d'un 
recolzament més ampli.
La resposta rebuda a la primera comuni-
cació, que va ser adreçada als socis de la 
secció catalano-provençal de la «Modern 
Languages Association», féu evident l'exis- 
tència d'un contingent relativament nom-
brós de catalanòfils que els estudis de

Comitè Executiu del Col·loqui. D'esquerra a dreta: Albert Porqueras-Mayo, Josep Roca-Pons, 
Antoni M. Badia i Margarit, Imma Minoves-Myers, Jaume Martí-Oiiveila i Carme Rey-Grangé. 
Lamentablement hi manca Spurgeon Baldwin.

Barral, Miller i Boluna sobre Testat de l’en- 
senyament del català a l’Amèrica del Nord 
ja insinuaven prou clarament. Hom temia, 
tanmateix, que les grans distàncies i l’e- 
xistència de Col·loquis i Congressos de 
gran tradició i d’importància impossibilita-
rien l’assistència de molts dels interessats. 
Tanmateix, les inscripcions anaren arribant 
i aviat pogué considerar-se acomplert l’èxit 
de participació.

PRIMER COL·LOQUI:
EMOTIVITAT l PROFESSIONALITÄT
Allò que tothom recordarà de manera es-
pecial i que caracteritzà aquest encontre 
fou la cordialitat.
La presència entre nosaltres del doctor 
Badia i Margarit, d'agrair especialment en 
moments en què la seva responsabilitat 
com a rector de la Universitat de Barce-
lona no li permet de manllevar-hi ni una 
hora de feina, va afegir una nota d’emoti- 
vitat i de prestigi a les nostres jornades.
Un altre fet important per a l'èxit del Pri-

mer Col·loqui va ser la magnífica exposició 
de llibres catalans. Per als visitants, la 
nostra cultura deixava de ser una abstrac-
ció acadèmica per a erudits minoritaris i 
esdevenia imatge viva a través del miler 
de volums exposats, els quals, gràcies a 
la donació feta per l’INLE i per la Direcció 
General d'Afers Culturals del Ministeri 
d'Afers Exteriors, enriquiran els fons ca-
talans de la biblioteca de la Universitat 
d’Illinois.
L’aspecte acadèmic o professional del Col- 
loqui no va desdir en absolut de l’èxit 
humà. Emotivitat i professionalitat s’hi tro-
baren agermanades. Dividides en tres sec-
cions: Llengua, Literatura i Miscel·lània, fo-
ren llegides 38 ponències distribuïdes de 
la manera següent:
Llengua: 10. 
Literatura: Medieval, 10.

Moderna, 5. 
Contemporània, 7.

Miscel·lània: 6.
En aquesta distribució és visible el pre-
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(novetats catalanes del mes^
AYMÀ, S. A. Editora — EDICIONS PROA

UNA CULTURA SENSE LLIBERTAT, Joan Triadú.
«La Mirada». 190 pàginés.
ANÒNIM I, Manuel de Pedrolo.
«A tot vent», 181. 415 pàgines. Tela i rústica.
CORRESPONDÈNCIA, P. Bosch-Gimpera — R. Olivar-Bertrand.
300 pàgines. Tela.
TRÒPIC DE CAPRICORN, Henry Miller. Traducció de Jordi Arbonès. 
«Tròpics». 324 pàgines.
PER QUI TOQUEN LES CAMPANES, Ernest Hemingway. Traduc. Jordi Arbonès. 
Pròleg M. de Pedrolo. «A Tot Vent», 158. 2 volums. 528 pàg. 2." edició. 
M’ENTERRO EN ELS FONAMENTS, Manuel de Pedrolo.
«A Tot Vent», 135. 332 pàgines. 4.“ edició.
ALLÒ QUE EL VENT S’ENDUGUÉ, Margaret Mitchell. Trad. Jordi Arbonès. 
«Zenit». 880 pàgines. Rústica i tela amb estoig.

AYMÀ, S. A. Editora — LLIBRES ENSENYAMENT
GRESOL, Lectura i llenguatge.
«Llibres per a l’ensenyament 1». 125 pàgines. 5.*  edició.
ABANS DE L’ALBA, LI. Ferran de Pol.
«Llibres per a l’ensenyament 2». 248 pàgines. 3." edició. 
POAL. Vocabulari bàsic ampliat. Estructures bàsiques.
«Baldiri Reixach 3». 180 pàgines.
ORIENTACIONS PER A L’ENSENYAMENT DE LA LLENGUA CATALANA A 
E.G.B., C. Alcoberro i E. Larreula. 2.“ edició corregida i augmentada. 
«Baldiri Reixach 1». 180 pàgines.
INTRODUCCIÓ A LA GRAMÀTICA, Alexandre Galí.
«Baldiri Reixach 2». 320 pàgines. 2." edició.

CURIAL, Edicions Catalanes
L’ÈPICA DE LA REALITAT, Josep Miquel Sobré. L’escriptura de Ramon Mun-
taner i Bernat Desclot. Biblioteca Torres Amat, 5.
ELS VERBS ÉSSER I ESTAR EN CATALÀ, Jaume Vallcorba i Rocosa. 
Biblioteca Torres Amat, 7.

EDICIONS 62
LLEIDA I EL FET NACIONAL CATALÀ, Romà Sol i M. Carme Torres.
Col·lecció «Llibres a l’Abast», 142. 288 pàgines més 18 làmines. 
CEMENTIRI DE SINERA, Salvador Espriu.
Col·lecció «L'Escorpí/Poesia», 49. 112 pàgines.
QUÈ PASSA AMB LA SANITAT
Col·lecció «La Rambla», 6. 96 pàgines.

EDICIONS DE LA MAGRANA
LES PERSPECTIVES DE L’ESQUERRA EUROPEA, Elio Basso. Pròleg a l’edició 
catalana del propi autor. «Alliberament», 3.
DICCIONARI DEL NACIONALISME, Imma Tubella i Eduard Vinyamata. 
Capçalera de Manuel de Pedrolo. «Alliberament», 4.

ANTONI BOSCH, EDITOR
EL CORB, Vicent Andrés Estellés.
Poesia dels Quaderns Crema.
POEMES D’AUDEN, Salvador Oliva.
Poesia dels Quaderns Crema.
ABCDari il·lustrat. Mariscal.
«Quaderns Crema». 450 ptas.

EDITORIAL BARCINO
FURS DE VALÈNCIA (Vol. III). A cura de G. Colon i A. Garcia. 
Col·lecció «Els nostres clàssics», 113.
EPISTOLARI DE JACINT VERDAGUER
Col·lecció «Biblioteca Verdagueriana»,

288 pàgines.
(1885-1886). (Volum V).
10. 240 pàgines.

EDITORIAL ARIMANY
PAISATGES DE 
PRIMER CURS 
SEGON CURS 
TERCER CURS 
(Tots tres cursos —i les edicions paral·leles— amb Exercicis i Clau dels 
exercicis). Cada curs a 120 ptes.
LECTURES CATALANES, I, II i III, Miquel Arimany
Antologia, vers i prosa. Cada volum 150 ptes.

CATALUNYA. 
EN CATALÀ 

EN CATALÀ 
EN CATALÀ

Poemes, 
(Edició 
(Edició 
(Edició

Miquel Arimany. 80 ptes. 
paral·lela en castellà), M. 
paral·lela en castellà), M. 
paral·lela en castellà), M.

Arimany.
Arimany.
Arimany.

domini de les contribucions literàries i, 
dins d'aquestes, l’èmfasi en la literatura 
medieval, Llull i Ausiàs March essent-ne 
els centres d’interès. La secció de Llengua 
fou la més equilibrada, amb ponències de 
sociolingüística, de fonologia comparada, 
de filologia, de sintaxi, de fonètica i de se-
màntica. Entre les miscel·làniques, s’endu-
gué Tèmfasi la història de l'art i, en par-
ticular, l’arquitecte Antoni Gaudí, els mè-
todes de disseny del qual foren analitzats 
per l'eminent gaudinista professor Geor- 
ge R. Collins, de la Universitat de Colúm-
bia i doctor «Honoris Causa» per la Uni-
versitat Politècnica de Barcelona.
Hi hagué dues sessions plenàries: «La pro-
jecció exterior de la cultura catalana» pel 
doctor Roca-Pons, copresident del Comitè 
Executiu i president electe de la «North 
American Catalan Society», i «L’estat pre-
sent de les investigacions sobre la llengua 
catalana» pel doctor Badia i Margarit, pre-
sident d’Honor del Col·loqui. Especial relleu 
tingué, també, la presentació dels «Llibres 
rars de la col·lecció lul·liana de la biblioteca 
de la Universitat d’Illinois» feta pel doctor 
Porqueras-Mayo, copresident del Comitè 
Executiu i figura central en l’organització 
d'aquest Col·loqui.

CRÒNICA D’UN PROGRAMA INTENS
A l'acte inaugural, del dijous dia 30 de 
març, les paraules de benvinguda del degà 
del Col·legi d’Humanitats, doctor Appelbee, 
i la simpàtica intervenció en català del 
doctor Blaylock, cap del departament d'Es-
panyol, Italià i Portuguès, encetaren de 
manera efusiva l'acte. El doctor Badia i 
Margarit portava un missatge del president 
Tarradellas, i anuncià que representava ofi-
cialment la Generalitat. Ei doctor Roca- 
Pons va fer balanç dels esforços fets en 
el camp de la projecció exterior de la nos-
tra cultura i acabà insistint en la necessitat 
que el nom dels departaments d’«Hispàni- 
ques» esdevingués autentificat semàntica-
ment i acadèmica mitjançant la inclusió 
dels estudis de català.
El divendres, dia 31 de març, fou el dia 
dedicat a la majoria de les ponències. L’as- 
sistència de públic fou notable a totes les 
intervencions, amb una xifra aproximada de 
15 a 25 persones per sessió. Aquest èxit 
d’assistència —cal considerar, per avaluar 
aquesta xifra, que les sessions eren simul-
tànies, amb tres ponències cada mitja 
hora—, cal atribuir-lo a l’interès no sola-
ment dels participants sinó també dels pro-
fessors i els estudiants dels departaments 
d'Espanyol, Italià i Portuguès i de Literatura 
Comparada.
El Col·loqui tingué un caràcter aglutinant, 
el qual, sense desmerèixer de la qualitat 
global, li atorgà una fesomia d’agermana- 
ment del prestigi i de la iniciació, sovint 
absent d’altres manifestacions semblants. 
Hom hi pogué assistir a la intervenció de 
l’especialista reconegut al costat de la 
de l’estudiant avançat o del professor de 
darrera fornada.
Acabat el torn de ponències del matí, tin-
gué lloc l’acte de lliurament dels llibres 
que el doctor Badia i Margarit, fent ús de 
la seva representació oficial, cedí a la 
Biblioteca de la Universitat d’Illinois, ei 
director de la qual, Hugh Atkinson, el re- 
gracià.
A les set de la tarda i precisament a la 
biblioteca, el doctor Porqueras-Mayo ens 
va presentar —era el tema de la seva
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ponència— l'excel·lent col·lecció lul·liana 
—sens dubte una de les millors que exis-
teixen a Nord-Amèrica— curosament ex-
posada a la secció de llibres rars. Els as-
sistents també vam veure amb interès la 
col·lecció de pòsters sobre la guerra civil 
espanyola, de gran valor documental, curo-
sament organitzada i presentada per John 
Dagenais.
Després, a la recollida «Old Library» de 
l’antiga facultat de Música, poguérem rela-
xar-nos escoltant Jineen Krogstad i la Co-
ral Alemanya, que interpretaren brillant-
ment peces de Joan Cererols, de Joan Bru- 
dieu, del Cançoner d’Upsala i del Llibre 
Vermell de Montserrat.
La jornada s'acabà amb un brindis col·lec-
tiu al Levis Faculty Center.

El tercer dia, dissabte 1 d'abril, s’obrí amb 
les darreres ponències. Després d'aques-
tes darreres sessions simultànies, hom 
s’entaulà entorn dels professors Roca-Pons 
i Porqueras-Mayo, que capitanejaven els 
equips d’estudiants d'Indiana i d'Illinois 
disposats a debatre els problemes de l’en- 
senyament de la llengua i de la literatura 
catalanes a l'Amèrica del Nord. El punt 
central de confluència fou la necessitat de 
dotar-se d’uns textos pensats per a anglo-
parlants que apleguessin una teoria ente-
nedora amb una pràctica assequible. Hom 

Josep Roca-Pons, president electe de la North-American Catalan Society, dirigint la paraula als 
participants durant el «Dinar de Germanor». A la taula presidencial, els membres presents de 
la Junta de Govern (d’esquerra a dreta): Joseph Gulsoy, George R. Collins, senyora Roca-Pons, 
Josep Roca-Pons, Antoni M. Badia i Margarit, Albert Porqueras-Mayo, Nathaniel Smith, Jaume 
Martí-Olivella i Albert Forcadas.

mencionà textos clàssics com la Catalan 
Grammar de Gili i textos recents com el 
Teach yourself Catalan d'Alan Yates. Resul-
tat d'aquest workshop: l'ensenyament del 
català a Amèrica mira esperançat cap a 
l’esdevenidor.
Amb l’exclamació -veterà sed renovata», 
el doctor Badia i Margarit va cloure una 
suggerent conferència entorn de l’estat 
present i de la història de les investiga-
cions sobre la llengua catalana. N’havia 
resseguit la trajectòria que les menà des 
dels seus primers passos seguint escoles 
clàssiques fins a les actuals aventures 
estructuralistes.

CONSTITUCIÓ DE LA «NORTH AMERICAN 
CATALAN SOCIETY»
L’Assemblea General fou el moment culmi-
nant i alhora més emocionant del Col·loqui. 
El doctor Badia i Margarit, que actuava de 
moderador, obrí la sessió a les 12.30.
Un breu torn d'intervencions seguí la lec-
tura, pel doctor Roca-Pons, dels Estatuts, 
que foren aprovats per unanimitat després 
d’haver-s’hi introduït algunes esmenes me-
nors. Llavors s’arribà al punt més alt de 
la jornada: El doctor Badia, dempeus, de-
clarà formalment constituïda la «North 
American Catalan Society», enmig d'un es-
clat d’aplaudiments. Passat aquest moment 
històric, hom procedí a l’elecció de la Jun-

ta de Govern, la qual quedà constituïda 
de la manera següent: President: Josep 
Roca-Pons (Universitat d’Indiana); Vice- 
president: Albert Porqueras-Mayo (Univer-
sitat d'Illinois); Secretari: Nathaniel Smíth 
(Universitat de Georgia); Tresorer: Albert 
Forcadas (Universitat d'Alberta); Vocals: 
Joseph Gulsoy (Universitat de Toronto), 
George R. Collins (Universitat de Colúm-
bia), Robert J. Burns (Universitat de Ca-
lifornia) i Patricia J. Boehne (Eastern Col- 
lege, Pennsylvania), i Vocal-Coordinador 
als Països Catalans: Jaume Martí-Olivella 
(Universitat de Barcelona).
L’acte final, el «dinar de germanor», se 
celebrà al Levis Faculty Center mateix. 
Hom n'havia guarnit l’àmplia i lluminosa 
sala-menjador amb pòsters catalans i amb 
una gran senyera que emmarcava la taula 
presidencial ocupada per la Junta de Go-
vern que acabava de néixer i pel doctor 
Badia, president d’Honor del Col·loqui. La 
cordialitat i l’alegria del dinar només es 
veien matisades pel sentiment que s'aca-
baven aquestes jornades i que calia retor-
nar a la dura tasca de les classrooms.
Voldríem acabar amb esperit de futur 
aquesta crònica d'un Col·loqui que aconse-
guí el miracle de reunir, al bell mig de les 
planúries del Mid-West americà, gairebé un 
centenar de persones pertanyents a més 
d'una vintena d’Universitats dels Estats 
Units i a cinc Universitats del Canadà.
Aquest esperit, el trobem en una nova que 
oferim amb caràcter de primícia informati-
va: el departament de «Spanish and Portu- 
guese» de la Universitat d’Indiana a Bloom- 
ington ha acceptat la proposta de canvi 
de nom, passant a anomenar-se: «Depart- 
ment of Spanish, Portuguese and Catalan». 
Indiana és, doncs, el primer departament 
dels Estats Units que ha inclòs el català 
al seu nom oficial. I aquesta nova té en-
cara un altre vessant: el doctor Roca-Pons 
i el seu equip de col·laboradors a Indiana 
ja han iniciat les gestions per a organitzar 
el «II Col·loqui d’Estudis Catalans a Nord- 
Amèrica», a Bloomington, d’ací a dos anys. 
La projecció dels estudis catalans a Nord- 
Amèrica * resta, doncs, assegurada.

CARME REY-GRANGÉ 
i JAUME MARTÍ-OLIVELLA

* Sobre aquest tema, vegeu l’article «Cinquanta- 
set centres d'Amèrica del Nord tenen estudis de 
català», dels mateixos autors d’aquest treball, al 
diari «Avui», 5 de setembre.
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