
LES 
EINES

a lAmèrica clel Nord
SEGON COL·LOQUI 

D'ESTUDIS CATALANS 
per Josep Roca-Pons

Des del dia 17 al vespre fins al dia 19 
del proppassat mes d’abril va celebrar-
se el «Segon Col·loqui d’Estudis Cata-
lans a Nord-Amèrica», a New Haven 
(Connecticut, USA), sota la presidència 
compartida de Manuel Duran, per la 
Universitat de Yale, i de Josep Roca- 
Pons, per la NACS (North American 
Catalan Society). Foren característiques 
d'aquest col·loqui, d'una banda, el nom-
bre elevat i la varietat de les comuni-
cacions, i també llur alt nivell intel·lec-
tual, i, de l’altra, l’entusiasme que regnà 
en tots els actes. S’hi van llegir unes 
vuitanta comunicacions, de les quals 
gairebé la meitat en català i, entre 
aquestes, unes quinze a càrrec de pro-
fessors nord-americans. Hi eren repre-
sentats molts dels àmbits de la cultura 
catalana: lingüística, literatura (antiga 
i moderna), antropologia, política, eco-
nomia, art, música, etc. També hi ha-
gué referències als estudis sobre els ca-
talans i llur cultura fets des de fora. 
Les aportacions al·ludides foren presen-
tades a les sessions plenàries (l'una, 
inicial, i l’altra, final) o a les simultà-
nies (de les quals van arribar a funcio-
nar fins a cinc). A la sessió inaugural, 
després d'uns mots de benvinguda del 
Provost de la Universitat de Yale,
G. May, Manuel Duran, que tant ha 
fet per a aquest col·loqui, també va 
adreçar uns mots de salutació als assis-
tents, tot posant en relleu la importàn-
cia de la cultura catalana, especialment 
per als qui es dediquen a estudis his-
pànics. El discurs inaugural anà a càr-
rec de Josep Ferrater Mora, amb el títol 
«Catalunya enfora». Fou publicat ínte-
gre al diari «Avui» el dia 25 del prop-
passat mes de màig i produí una forta 
impressió. Es refereix a tots els cata-
lans que, des de fora, contribueixen a 
l’enriquiment de la cultura catalana o 
ajuden a propagar-la. A la sessió de 
cloenda, el qui signa aquestes ratlles 
procurà demostrar que les dificultats 
que solen adduir-se respecte a la pro-

jecció exterior de la cultura catalana 
poden superar-se sense excessives difi-
cultats. Els progressos aconseguits du-
rant aquests darrers anys justifiquen 
un assenyat optimisme en aquest sen-
tit. A continuació, l’arquitecte Josep- 
Lluís Sert va parlar, d’una manera sen-
zilla i atractiva, dels amics i col·labora-
dors de Miró, prenent ben sovint com 
a punt de referència la Fundació que 
porta el nom del pintor. Finalment, el 
poeta Agustí Bartra va fer un eloqüent 
discurs sobre el tema «Mite i poesia». 
El rector de la Universitat de Barce-
lona, Antoni M. Badia i Margarit, que 
havia d’ésser el President d’Honor del 
Col·loqui, no pogué assistir-hi a causa 
d’un accident. Pel que fa a les comuni-
cacions que foren llegides i comentades 
a les sessions simultànies, malgrat llur
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Quan mataven pels carrers.
Joan Oller i Rabassa.
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vàlua no podem referir-nos-hi detallada-
ment en aquestes ratlles breus. N’hem 
assenyalat, però, els trets característics 
generals. Podem afegir ara el caràcter 
altament especialitzat d'algunes d’elles 
i el fet que calgué dedicar sessions es-
pecials a Llull i a l’obra Curial e Giielfa, 
d’una banda, i a Mercè Rodoreda i a 
Salvador Espriu, de l’altra.

Bé que el nombre d’inscrits fou d’un 
centenar, assistiren al Col·loqui entorn 
d’unes dues-centes cinquanta persones. 
Entre les més destacades, ultra les ja 
esmentades, cal recordar l’especialista 
en l’obra de Gaudí, George R. Collins; 
el medievalista Robert R. Bums; Geof- 
frey Ribbans, que fou president de l'An- 
glo-Catalan Society; Joseph Gulsoy, el 
nou president de la NACS; l’hispanista 
Jorge Guillén, de la Universitat de Har-
vard; el sociòleg Juan Linz, de la Uni-
versitat de Yale; l’hispanista Heinrich 
Bihler, que vingué expressament d’Ale-
manya, i molts d’altres.

El primer dia també, va celebrar-se 
un magnífic concert a càrrec del trio 
Liveoak (L’Alzina), Linton Powell i la 
mezzo-soprano Noemi Juliana, que in-
terpretaren, respectivament, composi-
cions catalanes medievals i renaixen-
tistes, sonates catalanes del segle xvin 
i cançons catalanes de diferents èpo-
ques. El segon dia tingué lloc una ani- 
madíssima reunió, en la qual Xavier 

Ribalta, que darrerament ' ha donat 
nombrosos recitals als Estats Units, 
ens oferí algunes cançons. Hi hagué, 
finalment, un gran àpat de germanor, 
en el qual vam acomiadar-nos tot de-
sitjant veure'ns novament al proper 
Col·loqui, que tindrà lloc a Toronto l’any 
1982. Afegim, encara, dues exhibicions 
ben interessants: una, de les darreres 
novetats bibliogràfiques catalanes, i una 
altra d’obres de Miró. En el curs del 
Col·loqui va celebrar-se l’Assemblea ge-
neral de la NACS, de la qual sortí apro-
vada la nova junta.

Hom pot afirmar amb satisfacció que 
aquest Col·loqui seguí, superant-lo 
—com calia esperar—, el camí iniciat 
pel primer, tan prometedor, que va ce-
lebrar-se l’any 1978 a Urbana (Illinois, 
USA). Tot fa esperar, doncs, un seguit 
creixent d’èxits en aquest sentit. Tant 
de bo que vagi augmentant, també, 
l’atenció de les universitats i dels estu-
diosos nord-americans per la nostra 
llengua i la nostra cultura. Podem co-
municar amb plaer que des d’ara la 
prestigiosa Universitat de Yale s’unirà 
al grup cada vegada més nombrós d’ins- 
titucions docents nord-americanes que 
ofereixen algun curs de català.

Amb tot, hem de fer constar que, mal-
grat la importància i l’èxit d’un acte 
com el que -comentem, la resposta a 

casa nostra no ha estat, en diferents 
aspectes, tan positiva com calia espe-
rar. Caldria que, pensant en el proper 
Col·loqui de Toronto i en actes similars, 
tothom —però especialment les perso-
nes i les entitats que poden oferir una 
col·laboració i una ajuda més efecti-
ves— s’adonés de la transcendència que 
té per a nosaltres la projecció exterior 
de la nostra cultura en aquests mo-
ments de redreçament nacional. Cal in-
sistir en dues circumstàncies que —en 
l’ordre universitari sobretot— poden 
fer-nos sentir optimistes: en primer 
lloc, la vàlua intrínseca i indiscutible 
de la nostra cultura, i després, la rela-
tiva facilitat amb què hom pot apren-
dre la nostra llengua coneixent-ne una 
altra de romànica occidental, com, per 
exemple, el castellà o el francès. Altra-
ment, cal posar en relleu la catalanitat 
de les nostres figures universals en les 
arts, la música, etc., i, al mateix temps, 
recordar la vàlua comparable d’altres 
molt menys conegudes, per motius ob-
vis, d’altres àmbits, especialment de la 
literatura. Si sabem actuar d’una ma-
nera adequada —amb prudència, però 
també amb coratge i insistència—, po-
drem aconseguir resultats cada vegada 
més positius én aquest aspecte, els 
quals també contribuiran a enfortir en-
tre nosaltres la consciència del valor 
de la pròpia cultura.

JOSEP ROCA-PONS

Una col·lecció amb temes d'interés didàctic i 
domèstic presentats amb gran amenitat i a tot color
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EL LLIBRE DE LES HERBES
El món de les herbes i les 
seves virtuts a l'abast
de tothom.
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CURA I CONSERVACIÓ
DE FLORS I PLANTES
Un estudi complet sobre les 
flors i les plantes, indispensable 
i ple d'amenitat.
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GUIA PRÀCTICA DE 
LA CUINERA
La ciència culinària exposada 
amb tots els seusidetalls, estris i 
elements, en un suggestiu volum

70 [808]


