
ESTUDIS CATALANS A ITÀLIA
per Jordi Pinell

Existeix, de fa uns quants anys, una 
entitat que té per objectiu promoure 
i coordinar, a Itàlia, els estudis sobre 
la cultura catalana: L’«Associazione Ita-
liana di Studi Catalani» (AISC).

Els primers passos ordenats a definir 
i a estructurar jurídicament l’associa- 
ció foren donats a la primavera de 1977. 
La iniciativa sorgí d’un grup de profes-
sors universitaris, alguns d’ells ja mem-
bres de l’AILLC (Associació Internacio-
nal de Llengua i Literatura Catalanes). 
Signaven la primera circular de pro-
posta vuit professors italians: Giusep- 
pe E. Sansone, Giuseppe Tavani, Darío 
Puccini (Roma), Mario del Treppo, Al-
berto Varvaro (Nàpols), Giuseppe Grilli 
(Catània), Alberto A. Boscolo (Càller), 
la romanesa Maria Grossmann, profes-
sora a Cosenza, i dos catalans: Jordi 
Carbonell, professor a Càller, i el pare 
Miquel Bat'ílori, de la Pontifícia Uni-
versitat Gregoriana.

Des del primer moment, hom cregué 
oportú no limitar les matèries d’estudi 
a la llengua i la literatura. L’associació 
s’orientava cap a un diàleg interdisci-
plinari, en el qual, a més de les cièn-
cies de lingüística i crítica literària, 
trobarien espai les de la història, el 
dret, l’art i l’espectacle; hom deixaria 
encara un ampli marge de possibilitats 
per a altres qüestions que es referissin 
a la cultura dels Països Catalans.

El procés d’institució fou relativament 
ràpid. Després de dues reunions, mit-
jançant les quals la iniciativa anà pre-

nent cos i ampliant el nombre dels 
fundadors (9 de maig i 7 de novembre 
de 1977), i en la segona de les quals 
foren ja discutits i aprovats els esta-
tuts, hom arribava a l’acta notarial de 
constitució jurídica de l’associació el 
dia 20 de febrer de 1978.

Als estatuts, es precisava que l’associa- 
ció tindria com a seu l’Institut de Filo-
logia Romànica de la Facultat de Lle-
tres de la Universitat de Roma.

Els mateixos estatuts refermaven que 
l’associació s’inspiraria al criteri de la 
més àmplia Interdisciplinareïtat; que 
comprendria, entre les matèries objecte 
d’estudi, tots els arguments relatius a 
la història i al present de la vida cultu-
ral catalana; que promouria els estudis 
sobre els Països Catalans —amb una 
especial atenció a les relacions cultu-
rals italo-catalanes—, per fomentar la 
investigació científica, i també per for-
nir material d’ensenyament al nivell 
universitari.

L’associació admet com a socis perso-
nalitats de la cultura i de la ciència, 
estudiosos que conreïn les matèries in-
dicades. El reglament preveu la possi-
bilitat de nomenar socis honoraris o 
benemèrits entre els qui hagin contri-
buït a les finalitats pròpies de l’asso-
ciació, al progrés dels estudis catalans, 
al desenvolupament de les relacions 
culturals italo-catalanes. L’AISC man-
tindrà relacions amb les altres associa-
cions que es proposen finalitats anàlo-
gues.

Els objectius primordials de l’associa- 
ció seran els de coordinar els estudis 
dels seus membres, i el de facilitar, 
també de cara a l’exterior, informa-
cions bibliogràfiques dels estudis sobre 
cultura catalana, realitzats i publicats 
a Itàlia.

L’associació organitza col·loquis entre 
els seus afiliats; publicarà una col·lec-
ció de volums, que aplegaran els tre-
balls presentats a les reunions de 
l’AISC; hi ha en projecte la publicació 
d’un butlletí d’informació.

La primera obra que l’associació havia 
d’emprendre era, evidentment, un recull 
bibliogràfic dels estudis publicats a Ità-
lia, durant aquests últims trenta anys, 
sobre els diversos aspectes de la cultu-
ra catalana.

A la sessió del 7 de novembre de 
1977, declarada formalment a les actes 
«I Reunió de l’AISC», un cop vistos i 
aprovats els estatuts, dues ponències 
encetaren la fase heurística del progra-
ma d’investigació. Alberto Boscolo pre-
sentava un primer esbós de bibliografia 
sobre la història antiga, i Jordi Carbo-
nell feia el mateix sobre la llengua i 
la literatura durant el mateix període. 
Hom havia adoptat prèviament uns cri-
teris per a delimitar cronològicament 
la recerca bibliogràfica. El repertori 
comprendrà estudis italians entre els 
anys 1945 i 1977-78. Les matèries seran 
dividides en dos grans períodes: a) des 
dels orígens de Catalunva fins al se-
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t novetats catalanes del mes
LA GALERA, S. A. Edicions

SOM QUI SOM. Els Països Catalans i la seva gent, Joaquim Carbó.
Col·lecció «De bat a bat».
QUE COMENCI LA FESTA!, Joan Barceló i Cullerés.
Col·lecció «Els grumets de La Galera». Premi «Folch i Torres» 1979.
LA NOIA DEL TIMBAL, Oriol Vergés.
Col·lecció «Els grumets de La Galera».
LA HISTÒRIA QUE EN ROC PONS NO CONEIXIA, Jaume Cabré.
Col·lecció «Els grumets de La Galera».
MÀQUINES D’EMPAQUETAR FUM I ALTRES ENGINYS, M. Dolors Alibés i 
Riera. Col·lecció «Els grumets de La Galera».
SEDNA, conte de Ferran de Pol. Il·lustracions de Frederic Anguera. 
Col·lecció «Vela Major».
CRÒNIQUES DE SEMPRE, Albert Jané.
Col·lecció «As de guia», 4.
HISTÒRIES DE PROP I DE LLUNY, Carles Macià.
Col·lecció «As de guia», 5.

GENERALITAT DE CATALUNYA
ELS VINS DE CATALUNYA, Jaume Ciurana. 2/ edició.
El llibre que es degusta com una copa de bon vi. 1.300 ptes.

PUBLICACIONS DE L’ABADIA DE MONTSERRAT
CONVERSES AMB DEU LÍDERS, Josep Faulí (Badia, Barrera, Gutierréz, Just, 
Pujol, Raventós, Sentís, Serrahima, Tarradellas i Triadú). «Bib. Serra d’Or». 
EL MÓN ANIMAL. El món del saber, 3.
L’extraordinària varietat i bellesa de la vida animal sobre la terra.
JOVENTUT, FE I VIDA. Unes opcions i una pedagogia en moviment, Bona�
ventura Pelegrí. Col·lecció «Saurí», 47.
DEL TEXT A L’EXISTÈNCIA, Frederic Raurell.
Col·lecció «Saurí», 48.
DE LA RELIGIÓ A LA RELIGIÓ POPULAR, Lluís Duch.
Col·lecció «Saurí», 49.
ANTOLOGIA DE LA NARRATIVA CATALANA DELS 70. Selecció i pròleg de 
Jaume Martí i Olivella, Carme Rey i Grangé i Albert Porqueras.
LA LLUNA NOVA, Rabindranath Tagore. Dibuixos de Montserrat Tobella. 
«Llibres del sol i de la lluna», 5.
EN JAUMET DE LES XANQUES. Text i dibuixos de Marta Balaguer. 
«Llibres del sol i de la lluna», 6.
SANT BERNAT CALBÓ I EL SEU TEMPS, Josep M. Pujals i Vallvé.
Il·lustracions de Ramon Ferran i Pagès. «La Xarxa», 28.

laSal EDICIONS DE LES DONES
CAP PELAT, dibuixos Elsa Plaza, text Àngela Lorente.
Conte. 16 pàgines. 275 ptes.

LLIBRES RECOMANATS
ANTOLOGIA DE PERE QUART. Edició homenatge 8O.è aniversari del poeta. 
POTSER NOMÉS LA FOSCA, Pau Faner. «A Tot Vent». (Aymà-Proa).
EL VELL I EL MAR, E. Hemingway. Trad. LI. Ferran de Pol. 3.*  ed. (Aymà-Proa). 
ANTOLOGIA POÈTICA, Joan Brossa. (Edicions 62).
CONTRABAN I ALTRES NARRACIONS, Josep Pla. «M.O.L.C.», 33. (Edicions 62). 
ORÍGENS DEL CONEIXEMENT: LA FAM, R. Turró. «M.O.L.C.», 32 (Edicions 62).
OBRES COMPLETES DE J. M. DE SAGARRA. Teatre I. (Editorial Selecta).
EL JARDINER, Rabindranath Tagore. 7.’ edició. (Editorial Selecta). 
ECOLOGIA D'AVUI, J. Terradas. Biosfera i Ecosistemes. (Editorial Teide).
EL BOSC I LA CIUTAT, M. Monge. Ecologia. 200 ptes. (Editorial Teide).
ELS PRONOMS FEBLES, J. Gelabert. Clar i pràctic. 220 ptes. (Ed. Teide).
H.‘ CONT.- DE CATALUNYA (1800-1975), Vergés/Comas/Calonja. (Ed. Teide).
DICCIONARI DE SINÒNIMS I ANTÒNIMS, S. Pey. 500 ptes. (Ed. Teide).
SANT BENET MIL CINC-CENTS ANYS, J. M. Ballarín «L’Espiga», 12. (P.A.M.). 
JUGUEM CANTANT, 500 cancons per a la iniciació a la música (P.A.M.). 
VIDES PARAL·LELES O CONTES DE DEBÒ, Aurora Díaz-PIaja. (P.A.M.).
EL DÉU DELS CRISTIANS. «Qüestions de Vida Cristiana», 100. (P.A.M.). 
VARIACIONS SOBRE MITES GRECS. III, R. Comamala. «B. Serra d’Or». (P.A.M.).

í llegiu llibres en català )

gle xvii, i b ) des del segle xvm fins als 
nostres dies.

La segona reunió de l’associació tingué 
lloc, també a Roma, el dia 2 de desem-
bre de 1978. El pare Miquel Batllori hi 
presentà l’aportació italiana sobre els 
estudis d’història catalana des d’Alfons 
el Magnànim fins a la guerra civil d’Es-
panya; Giuseppe Grilli, actualment a 
l’Institut Universitari Oriental de Nà-
pols, donà compte d’una riquíssima bi-
bliografia italiana sobre la literatura 
catalana moderna. Maria Grossmann 
constatà l’escassa atenció que la llen-
gua catalana havia suscitat entre els 
filòlegs italians. Finalment, Francesco 
Cesare Casula, de la universitat de Cà-
ller, completà el repertori d’historiogra- 
fia medieval, que havia esbossat, a la 
sessió anterior, Alberto Boscolo. La re-
vista de Càller «Medioevo. Saggi e Ras- 
segne», 4 (1978), 175-178, publicava un 
resum molt detallat d’aquesta segona 
sessió d’estudis, firmat per Olivetta 
Schena.

Del treball de les dues primeres ses-
sions, n’han resultat cinc amplis arti-
cles, que són ja en curs de publicació. 
Constitueixen el contingut del primer 
volum d’un Consultivo Bibliográfico de- 
gli Studi Catalani in Italia.

A la tercera reunió, que tingué lloc a 
Nàpols el 21 de maig de 1979, dos pro-
fessors de la universitat de Pisa dona-
ven compte dels treballs d’aquell cen- 
1 re d’estudis sobre la història catalana. 
A. R. Vatteroni en presentà una visió 
de conjunt i M. Tangheroni, amb una 
exposició de caràcter més monogràfic, 
indicava la historiografia del regnat de 
Pere IV el Cerimoniós. M. A. Oliva in-
formava sobre els estudis de l’Institut 
d’Història Medieval de Càller, orientats 
a obtenir dades d’arxiu que aclareixin 
les antigues relacions entre Sardenya 
i els Països Catalans. El professor 
A. M. Perrone Campano, de Nàpols, 
llegí una monografia filològica: Cata- 
lano-italiano nei conti delia masseria 
regia di Ptiglia a metà del 400. Com-
pletaren la sessió dos estudis literaris; 
el de G. Lanciani, de Roma, sobre l’iti- 
ficrari poètic d’Espriu, i el d’A. M. Sa-
ludes, professora a Nàpols, sobre La 
papallona de Narcís Oller.

La quarta reunió de l’associació està 
prevista per a la primeria de novem-
bre de 1980. Tindrà lloc a Càller o a 
Roma.

El Consell Directiu de l’associació està 
format actualment pels professors: 
G. E. Sansone, president; G. Tavani, 
vice-president ; Maria Grossmann, se-
cretària; G. Grilli, tresorer; Raul Man- 
selli i M. Batllori, consellers.

A la sessió del 7 de novembre de 1977, 
amb el consentiment unànime de l’as- 
semblca, fou nomenat soci d’honor de 
l’Associació el professor Jordi Rubió i 
Balaguer. —JORDI PINELL.
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