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LA CATALANÍSTICA NQRDAMERKMA
HA "SOKriT HE EARMABT

per Nathaniel B. Smith

EL CATALA A LES UNIVERSITATS
DE L'AMÉRICA DEL NORD
No és pas la nostra intenció de presentar 
aquí cap resum detallat de la NACS durant 
els sis anys transcorreguts des que Carme 
Rey-Grangé i Jaume Martí-Olivella publica
ren en aqüestes págines un reportatge so
bre la fundació oficial de la North Ameri- 
can Catalan Society el dia 1 d'abril del 
1978, arran del I Colloqui d’Estudis Cata
lans a Nord-América («Serra d'Or», setem- 
bre 1978, págs. 33-35). Tampoc no convé 
repetir, ni que siguí de manera resumida, 
la historia de la NACS entre 1978 i 1982, 
ja escrita per Josep Roca-Pons, ni les da- 
des biobibliográfiques sobre els catalanis- 
tes nord-americans reunides per Josep Gul- 
soy ais articles «La NACS» i «Els estudis 
catalans a Nord-América», respectivament, 
publicats a «Estudis de llengua i literatura 
catalanes» 5 (Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat, 1984, págs. 43-54 i 245-267). Ben 
altrament, pretenem donar una visió de 
conjunt sobre les condicions en les quals 
treballem els catalanistes al Canadá i ais 
Estats Units, els progressos que hem fet 
i els objectius que ens proposem per ais 
anys que vénen.
Potser valdría la pena comentar desmitifi- 
cant la vida d’un catalanista nord-americá 
tipie. Fa uns anys, havíem de lluitar contra 
un fals triomfalisme que amen acava d'aco
lorir excessivament el natural entusiasme 
de la premsa catalana, en veure que eru- 
dits d’aquell continent llunyá es reunien 
per a fer en catalá els exercicis misterio
sos que caracteritzen col-loquis d’aquest 
tipus. Vam haver de recomanar ais ama
bles corresponsal de diaris que no uses- 
sin, parlant de nosaltres, paraules de la 
familia léxica de «triomf».
El malentés va sorgir en divulgar-se la no
ticia, malauradament exagerada, que el ca
talá s’ensenyava i s’estudiava a més de cin- 
quanta universitats nord-americanes. La 
veritat era que cinquanta institucions do- 
cents —és a dir, universitats, «colleges» 
(que són universitats on no s'arriba més 
enllá de la Ilicenciatura, que dura quatre 
anys) i en algún cas escoles secundáríes— 
es trobaven representades al nostre I Col-
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loqui per algún estudios, estudiant o afec- 
cionat a la cultura catalana.
Malgrat els problemes financers que afec
ten moltes institucions, aquesta xifra ha 
anat augmentant a poc a poc, i podem dir 
que el colloqui del 1984 va reunir represen- 
tants d'unes vuitanta institucions. Alió que 
s'ha d'explicar clarament és que la llengua 
i la literatura catalanes no s’ensenyen enca
ra a més de trenta o trenta-cinc institu
cions, i en aqüestes no sempre amb una 
periodicitat regular (aquesta és la xifra 
donada per Joseph Gulsoy a l’article ja es- 
mentat, pág. 265, nota 14, i després de 1982 
no sembla que hagi variat gaire). Ara, alió 
que podem afegir és que el catalá comen
tará a ensenyar-se, per primera vegada, a 
dues universitats més: Northwestem (prop 
de Chicago) i Georgeto-wn (a Washington). 
Una altra font de malentesos és el fet que 
aquest nombre pot semblar elevat, ja 
que serien gairebé totes les universitats de 

l’Estat espanyol. Cal explicar que l'América 
del Nord compta amb unes quatre mil ins
titucions d’ensenyament superior; el ca
talá, per tant, té un lloc oficial en aproxi- 
madament un dos per cent.
I encara cal mirar quin és el lloc reservat 
al catalá en aquesta trentena d’institucions 
que, de fet, representen una proporció res- 
pectable del nombre total de grans univer
sitats estatals o independents (o siguí, les 
més adequades per a l'ensenyament del ca
talá), que no passen d’un parell de cente- 
nars. I, en aqüestes, cal una conjunció afor
tunada de tres factors perqué hi hagi la 
possibilitat d’introduir una assignatura de 
llengua o literatura catalanes.
De primer, cal que hi hagi un catalanista. 
Semblaría l’evidéncia mateixa, si no fos el 
cas que creiem poder afirmar que només 
un parell d'universitats nord-americanes 
han contractat mai un professor per a en- 
senyar catalá i prou. Així, el nostre cata
lanista tipie passaria un curs semestral 
normal ensenyant, posem per cas, una as- 
signatura de llengua castellana per a prin- 
cipiants, una de més avanzada, i una de 
literatura castellana (de l'estil: introducció 
a la literatura, o literatura medieval, o 
segle xix). Un tant per cent deis nostres 
efectius, cal afegir, són més aviat especia- 
listes de francés; alguns ensenyen també 
portugués, occitá i altres llengües.
Segonament, cal un departament que s’a- 
vingui a oferir assignatures tan exótiques 
com el catalá. Normalment, si ho fan, és 
perqué algú —el professor interessat— hi 
insisteix, explicant que el catalá forma una 
part integral de la seva vida professional, 
que les investigacions que des de fa anys 
duu a terme sobre, posem per cas, Tiraní 
lo Blanc o Mercé Rodoreda, tenen el seu 
complement essencial en una ensenyanqa 
corresponent, i que aixó podría teñir per 
resultat formar més catalanistes (resultat 
que, cal dir-ho, no és sempre el més desit- 
jat pels departaments de llengües románi- 
ques, «espanyol» o altres disciplines, ja que 
els representants de les diferents matéries 
solen fer-se la competéncia per tal d'atreu- 
re recursos i alumnes). A més, fins i tot 
una sólida recomanació departamental hau- 



rá de passar la censura (normalment ba
sada en criteris financers) del degá.
Tot suposant que el departament —en la 
persona del seu cap i del claustre deis pro- 
fessors— i el degá donin llum verda per a 
oferir una assignatura de catalá, que en 
molts llocs no será més freqüent que cada 
quatre semestres, la tercera cosa que cal 
són els alumnes. Han de posseir una nota
ble sofisticació lingüística, car el professor 
haurá d’anar de bolit per a impartir els 
fonaments de la gramática, fer converses 
(amb la collaboració de tant en tant, si 
tenim sort, d’algun visitant originari deis 
Paísos Catalans), llegir uns extrets deis més 
grans monuments literaris des de Ramón 
Llull fins avui dia, i estudiar el rerafons 
historie i cultural des de la Marca Hispá
nica fins a l’Estatut d’Autonomia. Els nos- 
tres estudiants, per tant, serán «undergra- 
duate Spanish majors», és a dir, que faran 
la Ilicenciatura dins l’especialitat de llen- 
gua i literatura castellanes (aixó implica 
que de les trenta-dues a trenta-sis assigna- 
tures semestrals o trimestrals exigides per 
a rebre el títol de llicenciat, d’unes dotze a 
catorze —només— han de ser d'aqüestes 
matéries, incloent-hi, amb sort, el catalá); 
o serán «gradúate students», és a dir, de 
nivell de tesina o de doctorat, en el mateix 
domini o en lingüística románica. Rara- 
ment trobem estudiants especialitzats en 
francés, o algún excéntric com un noi (que 
no tenia el talent lingüístic suficient per a 
poder quedar-se a la classe) de la facultat 
d'agricultura que s’havia fet el propbsit 
d'ensenyar ais catalans l'art de conrear una 
gespa adient per ais camps de golf. Si tro
bem uns quants estudiants interessats i 
capaqos de seguir Tassignatura, en podrem 

quedar contents, tot sabent que a moltes 
universitats la inscripció mínima permesa 
és de sis a deu i, per tant, sovint haurem 
d'adduir justificacions especiáis perqué no 
sigui anullada Tassignatura. Podríem afegir 
que, fins ara, el récord d’inscripcions sem
bla els quinze alumnes que tingué Carme 
Rey-Grangé el curs passat a la universitat 
d’Illinois.
En algunes universitats, tanmateix, podem 
dir que l'ensenyament del catalá té una 
tradició prou forta per a no estar a la 
mercé deis tres factors enumeráis. Creiem 
no equivocar-nos gaire dient que només les 
universitats d’Indiana, Illinois, la Católica 
de Washington, Toronto, Califómia-Berke- 
ley i la New York University tenen alió que 
es pot dir un «programa» de catalá, és a 
dir, més d'una assignatura amb una con- 
tinuitat garantida. Val la pena dir unes 
paraules sobre l’últim d’aquests programes, 
el més nou, el de la NYU, que sovint s'ha 
qualificat erróniament de «cátedra de ca
talá». Aquesta universitat —grácies al re- 
colzament del seu president, de la Univer
sitat Central i de l’Ajuntament de Barce
lona— proposa una série de tres assigna- 
tures semestrals de llengua catalana a cár- 
rec de Mary Ann Newman, a més d’una 
série de cursets d’un semestre o de mig 
semestre oferts per visitants distingits, com 
el coinspirador del programa, el filósof Xa
vier Rubert de Ventos, sobre literatura i 
cultura catalanes. A més de les set univer
sitats suara esmentades, les de Yale i de 
Harvard, i també les biblioteques munici- 
pals de Boston i de Nova York i la Biblio
teca del Congrés a Washington, tenen col- 
leccions importants de llibres catalans.
Cal afegir, a més, que assignatures d'his- 

tória, art, música, filosofía, antropología, 
sociologia i altres disciplines poden donar 
una certa relleváncia al fet catalá. En tots 
aquests dominis, tenim investigadors de 
primer ordre; pero difícilment trobarem 
una assignatura sencera totalment dedica
da, posem per cas, al Regne de Valéncia 
o al Modernisme. Potser hauríem d'insistir 
més perqué Valéncia i Gaudí no fossin 
aglutinats i submergits en l’ensenyament 
d’história i d’art espanyols o europeus. Si 
no, ens exposem a veure repetir-se, intel- 
lectualment, el mateix fenomen que el deis 
turistes que van a passar una setmana a la 
platja de Palma sense adonar-se que exis- 
teix una auténtica cultura autóctona.

POSSIBILITATS D’ANAR A ENSENYAR 
ALS EUA

Voldria aprofitar l'avinentesa per a parlar 
d'un tema que fa arribar moltes cartes a 
la NACS: la possibilitat que estudiants ca
talans passin un any a l’América del Nord. 
Un nombre molt reduit d'universitats nord- 
americanes té procediments ja establerts 
per a facilitar ais seus estudiants de tercer 
any de Ilicenciatura estudis a Barcelona; 
d’altra banda, un parell d’estudiants cata
lans ja llicenciats són acollits cada any a 
les universitats d’Illinois, d’Indiana i de 
Tufts (prop de Boston). A més, hi ha la 
possibilitat que un estudiant catalá ja lli
cenciat es matriculi directament a qualse- 
vol universitat nord-americana com a assis- 
tent, gairebé sempre de castellá. És a dir, 
que, a canvi del compromís d'ensenyar una 
o dues assignatures de llengua castellana 
cada semestre, tindrá la matrícula gratuita 
a més d'un sou que pot variar a Tentorn
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Antoni M. Badia I Margarlt presldeix; 
Phil Rasico llegeix la seva ponencia.

deis $ 2.000 per semestre. Normalment, 
pero, aquest assistent hipotétic només po
drá seguir assignatures dintre del mateix 
departament, siguí d’«espanyol», de romá- 
niques o de literatura comparada. Explicat 
d’una altra manera, li será difícil estudiar 
literatura o llengua anglo-saxones. Tant els 
estudiants especialitzats en anglés com els 
d’altres disciplines podran, evidentment, 
sol-licitar beques escrivint directament a 
les universitats que els interessen; o poden 
demanar les «ajudes d'ampliació d’estudis» 
patrocinades per la Caixa de Pensions.
Finalment, caldria advertir a aquests futurs 
viatgers que la inscripció a les universitats 
comenga normalment el gener per al se- 
tembre següent, i que s’han de passar uns 
exámens d’anglés i en la materia d’especia- 
lització (fins i tot si és el castellá). Ara bé, 
també és possible ensenyar castellá en es
coles secundáries privades; en aquest cas, 
s'hauria de contactar, igualment amb uns 
vuit mesos d’anticipació, amb les escoles 
escollides, si no és que es passi per un pro
grama d’intercanvis com el de I’Amity Ins- 
titute. En el cas de demanar feina directa
ment a una escola o a qualsevol empresa 

nord-americana, caldrá obtenir, abans de 
comentar a treballar, un visat que ho per- 
meti, cosa que no sempre és fácil.
El nostre estudiant o ensenyant es podrá 
demanar com cal connectar amb altres ca- 
talans, un cop arribat a l'altra banda de 
l’oceá. Algunes localitats tenen casals, so- 
cietats o grups de catalans o catalanistes, 
per exemple Toronto, Houston, Los Ange
les, Miami, San Francisco, Buffalo i Chica
go; per a trobar més informacions sobre 
algunes d’aquestes entitats, consulteu el 
llibre de Ramón Felipó i Oriol, El catalá 
al món (Editorial El Llamp, Barcelona, 
1984).

LA NORTH AMERICAN CATALAN 
SOCIETY

L’entitat que sens dubte té més socis i les 
finalitats més variades, la NACS, está for
mada per gent de diferents interessos, tant 
d’origen catalá com nord-americá. Els qui 
fins ara n'han estat presidents —els pro- 
fessors Roca-Pons, Gulsoy, Porqueras-Mayo 
i Duran— són tres catalans i un canadenc; 
els vice-presidents han estat tres deis ma- 
teixos estudiosos i ara un altre catalá, Ar- 
seni Pacheco. Els secretaris, en canvi —Na- 
thaniel Smith, Patricia Boehne i ara Peter 
Cocozzella—, han estat tots nord-americans, 
i el tresorer, després de ser-ho Albert For- 
cadas durant sis anys, ha passat a ser un 
altre nord-americá, l’eiximenista David Vie
ra. Comptat i debatut, aquests cárrecs han 
estat confiats a cinc catalans i a cinc nord- 
americans. Podem predir que, amb la lenta 
maduració de la catalanística nord-arneri- 
cana, els vocals, que fins ara (excloent els 
ex-presidents, vocals «ex officio») han estat 
nou catalans i onze nord-americans o d’al
tres orígens, aviat passaran a ser més ma- 
joritáriament nord-americans. Finalment, 
com era d’esperar, de moment els dos pre
sidents d’honor, Antoni M. Badia i Marga- 
rit i Josep Roca-Pons, són ambdós cata
lans cent per cent.
Els moments de máxima activitat catala
nística a TAmérica del Nord es produeixen 
durant uns tres dies cada dos anys, quan 
la NACS celebra el seu colloqui biennal. 
Ais col-loquis d'Urbana (1978), Yale (1980), 
Toronto (1982) i Washington (1984; aquest, 
més recent, será objecte d’un altre article),

Intervenció del doctor Ramón Aramon.

el nombre d’inscrits sempre ha passat de 
cent, xifra que, després del primer collo- 
qui, no arriba a ser més de la meitat o la 
tercera part deis individus presents en un 
moment o altre d’aquelles diades, si hi 
comptem estudiants de la universitat pa
trocinadora del colloqui, acompanyants, in
vi tats d’honor i curiosos. En aquests sis 
anys, el nombre de ponéncies s’ha incre- 
mentat notablement, passant d'una quaran- 
tena el 1978 a una xifra d’entre 60 i 75. 
El nombre de ponéncies fetes per nord- 
americans d’origen no-catalá ha variat a 
l’entorn de la meitat, mentre que el per- 
centatge de les llegides en catalá sempre 
ha estat més de la meitat; dos tergos si hi 
incloem les intervencions a les taules ro- 
dones.
Els col-loquis han originat una serie d’Ac- 
tes, publicades per l’Abadia de Montserrat, 
a un preu molt abastable grácies al recol- 
zament de la Fundació Congrés de Cultura 
Catalana i de la Conselleria de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. El nombre 
d’articles hi ha variat entre vint i quaran- 
ta; la publicació de les quartes Actes está 
prevista per al 1985. L’altra publicació de

Nathaniel B. Smith presenta la secció La mesa de la secció sobre
de literatura valenciana. «La dona i les lletres».



LA QUADRATURA 
DEL CERCLE
Els premis literaris a casa nostra están 
resultant un disparador d’opinions d’alld 
més sorprenent i no m’estranyaria que a 
hores d’ara algún afectat ja n’estigués una 
mica penedit (com se sol dir, a vegades 
la millor paraula és la no dita). I si només 
fossin opinions, ja podríem cantar victo
ria: s’han violat anonimats, s'han llanqat 
acusacions, etcétera. El balan? és decebe- 
dor perqué, en definitiva, no s’ha deseo- 
bert res de nou (que hauria de ser un 
deis objectius primers d’un premi, valgui 
la redundancia) i s’ha plantat la llavor de 
la discordia més radical. Per adobar-ho (i 
escric quan encara no s’ha concedit el pre
mi Josep Pía i, per tant, tampoc el Nadal), 
el senyor Josep Vergés, editor d’una tas
ca editorial més que notable, ha afegit 
llenya al foc amb declaracions del tipus 
que la literatura castellana del segle xx 
va de Baroja ais premis Nadal! Que fort! 
Com que em pensó que la literatura que 
fan els autors valencians i mallorquins en 
llengua catalana és literatura catalana, 
també goso pensar-me que la que fan els 
escriptors peruans, argentins, etcétera, és 
literatura castellana i, aleshores, ¿on en- 
cabim un Mario Vargas Llosa, guanyador 
del premi «Biblioteca Breve» ais anys sei- 
xanta? O un García Hortelano o un Juan 
Benet?
En catalá, el fantasma de la marginado 
de premis de La plapa del Diamant ens 
frena, em sembla, d’opinions tan arrisca- 
des. Incidentalment, les opinions rotundes 
ranegen a la poca-solta. Mirant el panorama 
mundial, la cosa tampoc no millora: ¿és mi
llor Hotel du Lac d’Anita Brookner, gua- 
nyadora del premi «Booker», que Empire 
of the Sun de J. G. Ballard, rebutjada peí 
jurat? La meva resposta personal és no. 
Per no referir-me al disgust anyal que ens 
donen els suecs amb el seu premi milio- 
nari.
L'ideal seria, tornant a casa nostra, que 
els editors paguessin avenaos editorials 
per l’import del premi més ben dotat, i 
els premis fossin la descoberta de gent 
nova, deixo els valors a part, quan parlem 
de premis la presentado ais quals es basa 
en els manuscrits. ¿Arreglarla res una me
na de «Booker» nostrat, a base d’obra pu
blicada en el curs de l’any i presentada 
pels editors respectius? Francament, jo 
no ho sé. El que sí que sé és el molt so- 
roll de boixets i les poques puntes deis 
soferts jurats de la majoria de premis. 
Els convocants els tracten com a la més 
pura época de la resisténcia, en la major 
part deis casos. Els demanen que facin 
patria i amb un sopar pagat ja n’hi ha 
prou, així com amb l’honor de formar 
part de l’esdeveniment, un honor que els 
jurats paguen amb mol tes hores de feina, 
més o menys, per al diable, i amb unes 
tírries futures (som un país petit i tots 
ens coneixem massa) immenses. Sí, l'ideal 
fóra una vida editorial sana, que vol dir 
pagar bé els autors i uns premis prestigio
sos que aportessin noves fornades d’escrip- 
tors, així com uns jurats professionals 
(que també vol dir pagats). És ciar que, 
potser, aquest desig és una mena de qua- 
dratura del cercle!

MARTA PESSARRODONA

Raimon aporta les seves
canpons al coiloqui
de Washington.

I. Solá-Solé, 
president de la NACS.

la NACS és el «Butlletí», normalment 
d’unes vint-i-quatre págines, divulgat entre 
els socis i les entitats catalanes; el núme
ro 18 havia de sortir a la tardor del 1984.
A més deis colloquis, la NACS organitza 
seccions ais congressos d’altres entitats, en
tre les quals cal destacar la Modern Lan- 
guage Association of América. Ja l’any 
1958, la peonera Josephine de Boer dirigí 
la primera reunió del «Grup per al catalá 
i el provenga!» de la MLA. Durant el seu 
quart de segle d'história, aquesta secció 
anual ha comptat amb la preséncia de gai
rebé tots els especialistes de llengua i lite
ratura catalanes a l’América del Nord. Des 
del 1978, s’hi han afegit seccions dedicades 
únicament a temes catalans, i el 1983 la 
NACS aconseguí la consideració oficial 
d’«entitat aliada», cosa que garanteix que 
cada any podrem comptar automáticament 
amb un nombre de seccions catalanes que 
pot variar entre una i tres. A més, s'han 
anat celebrant reunions de catalanística en 
el marc d’altres congressos d’abast nacio
nal o regional, incloent-hi associacions 
d’historiadors i d’antropólegs.
Una publicació ambiciosa que s'está plane- 
jant ara és una «Catalan Review», que será 
una revista semestral, després trimestral, 
dedicada ais estudis humanístics i de cién- 
cies socials referits ais Páisos Catalans; in- 
clourá articles, ressenyes, bibliografies i 
informacions d’actualitat. Ais dos equips 
editorials nord-americá i deis Páisos Ca
talans s'aniran afegint estudiosos repre- 
sentants d’altres paísos; confiero que aques
ta revista veritablement internacional o in- 
terdisciplinária, que ja compta amb l’ajut 
de dues fundacions catalanes, acomplirá 
un servei molt meritori.

ALTRES ENTITATS

Com ja es veu, no tota la feina de catala
nística nord-americana és duta a terme per 
la NACS. També cal esmentar, per exem- 
ple, els dos butlletins que es publiquen a 
Toronto, l’un «Catalunya» («la primera re
vista catalana publicada al Canadá»), i l'al- 
tre «Flama», órgan oficial del casal catalá 
d’aquella ciutat. El casal de Los Angeles 
també ha inaugurat un butlletí atractiu, i 
l’American Institute of Catalan Studies, de 
Houston (Texas), ha comengat una série 
de llibres amb Public Power in Catalunya, 
peí professor Philip B. Taylor, Jr. (1983).

Podríem dir, per acabar, que s’ha fet molt 
de camí des del 1978. El catalá ja no és 
una especialitat tan exótica, sino que els 
hispanistes, romanistes, lingüistes en ge
neral i especialistes de literatura compara
da accepten la importáncia de teñir cata- 
lanistes com a collegues. Com es diu en 
anglés, els estudis catalans «han sortit de 
l’armari». Des d’ara podem dir que, si el 
catalá encara no pot ser l'única especialitat 
d’un académic nord-americá, si més no re
presenta un avantatge en el dur camí com- 
petitiu que mena cap a les cátedres, i pot 
conferir un cert prestigi tant a Tindividu 
com al seu departament. A mes, simbolit- 
zant aquest fet, alguns departaments que 
eren de «Spanish» o «Spanish and Portu- 
guese» han canviat el nom peí de «Híspa
nle Studies» o semblant. Les tesis de llen
gua i literatura catalanes s’han anat pro- 
duint amb un ritme d’una per any; encara 
que podrien semblar poques, aixó vol 
dir que des de la primera escrita a l’Amé- 
rica del Nord, el 1954, una trentena de nous 
catalanistes (a més, naturalment, deis im- 
migrants) s’han ajuntat ais ja coneguts. 
El nombre d'universitats on s’ensenya el 
catalá, el nombre d’estudiants i el nombre 
d'inscrits i de participants ais colloquis 
s’han gairebé doblat, i per tant també el 
nombre total de catalanistes. Creiem que 
enguany comentará a sortir la «Catalan 
Review»; i tant de bo, en un lloc que en
cara és per escollir, la NACS tingui una seu 
i una biblioteca própies per a celebrar el 
sisé coiloqui i el desé aniversari. *

NATHANIEL B. SMITH
(Fotos: Joan Xaucó.)

* Voldria agrair l’ajuda, en l’elaboració d’aquest 
article, deis amics Jaume Martí-Olivella, John Da 
genais i Dolors Matilló.


