DISCURS DE KÁLMÁN FALUBA,
PRESIDENT DE L’AILLC,
A LA SESSIÓ INAUGURAL DEL COL·LOQUI
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Il·lustre Senyor Delegat Territorial de la Generalitat de Catalunya,
Il·lustre Senyora Regidora de Cultura i Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de
Lleida,
Excel·lentíssima Senyora Vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació
de la Universitat de Lleida,
Il·lustríssim Senyor Delegat de l’Institut d’Estudis Catalans i President del Comitè Organitzador del XV Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes,
Estimats membres del Comitè Organitzador,
Benvolguts amics i amigues,
Ens hem reunit una altra vegada per continuar una tradició de més de
quatre decennis. Va ser, efectivament, l’any 1968, quaranta-un anys enrere,
que un grapat de destacats filòlegs catalans —Ramon Aramon i Serra, Antoni
Maria Badia i Margarit, Germà Colón, Henri Guiter, Joan Solà i Joan Veny—
van celebrar a la Universitat d’Estrasburg un col·loqui en el sentit estricte de la
paraula: s’hi llegiren vuit extenses ponències d’altíssim nivell científic, seguides
de debats de no menys interès, recollits les unes i els altres per les corresponents actes, publicades el 1973. El 1971 se celebrà un segon col·loqui, a Amsterdam, Holanda. Al tercer, reunit el 1973 a Cambridge, Anglaterra, es va fundar la nostra Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, i s’hi
va decidir també que la periodicitat dels seus col·loquis seria de tres anys. El
1976 va seguir el col·loqui de Basilea, Suïssa, i el 1979 —com un tímid apropament a les terres de parla catalana—, el d’Andorra, la clausura del qual es va
celebrar a Barcelona, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans. Des d’aleshores,
l’AILLC convoca els seus col·loquis de manera alterna dintre del domini lingüístic i fora d’ell, com podeu comprovar-ho per la llista de Roma, TarragonaSalou, Tolosa de Llenguadoc, Alacant-Elx, Frankfurt, Palma, París, Girona. El
col·loqui que precedeix aquest quinzè que estem inaugurant va tenir lloc a
Budapest, Hongria, fet que assenyalà que la internacionalitat de l’AILLC no es
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limitava a l’oest europeu. De la feina feta en tots aquests col·loquis de llengua i
literatura catalanes en donen fe les respectives actes, pulcrament editades (excepte les d’Estrasburg i les de Cambridge) per les prestigioses Publicacions de
l’Abadia de Montserrat, a cura de Josep Massot, secretari de l’AILLC des de la
seva fundació fins a 1994. Les actes del col·loqui de Budapest es troben en
procés de publicació: acaba de sortir-ne el primer volum, i vaig rebre les proves
del segon just abans de partir cap a Lleida. En l’edició d’aquestes últimes actes
comptem amb l’ajut de l’Institut Ramon Llull, de la Institució de les Lletres
Catalanes i de l’Institut Virtual Internacional de Traducció (en sigla, IVITRA)
de la Universitat d’Alacant. A propòsit d’aquesta última aportació, permeteume que llegeixi un paràgraf de la carta que ens va adreçar el professor Vicent
Martines, director del projecte IVITRA:
Us pregue que em disculpeu l’absència, alhora que us agraesc de cor la fina gentilesa de la invitació i us faig a mans que és per a IVITRA en ple, des del seu Consell
Científic Internacional fins als seus becaris i becàries de recerca i enginyers informàtics, inclòs el centenar llarg d’investigadors que en formen part, pertanyents a 29
universitats de tot Europa, els EUA i Àsia, tot un honor col·laborar, encara que siga
modestament, en aquest Col·loqui, així com també ja vam fer quant al Col·loqui de
Budapest. Això és al recer del conveni de col·laboració que IVITRA(-UA) tenim
establert de fa anys amb l’AILLC, i que tant ens honra.

Aquesta és, doncs, la quinzena ocasió en què ens reunim els conreadors
europeus (i alguns no europeus i tot), ara generosament acollits per la Universitat de Lleida, per presentar i escoltar dues conferències plenàries, set ponències i un centenar de comunicacions espontànies, centrades en els temes triats
per la nostra Junta i els organitzadors lleidatans: el català i les llengües veïnes,
la literatura i les arts, la llengua dels escriptors. Tindrem a més l’ocasió d’assistir a dues taules rodones, una sobre els escriptors actuals i l’ús que fan de la
llengua, i una altra sobre el cinema català. Aquesta segona taula ens serà oferta
per la Federació Internacional d’Associacions de Catalanística, federació que,
sota l’empara de l’Institut Ramon Llull, reuneix les associacions nacionals
d’Alemanya, d’Anglaterra, de França, d’Itàlia i dels Estats Units, així com la
Societat Catalana de Llengua i Literatura i —no cal dir-ho— la mateixa AILLC,
degana de la Federació.
El programa que acabo d’esbossar es completa, seguint una altra vegada
una lloable tradició, amb variades activitats culturals i lúdiques, en bona part
lligades a les terres ponentines que ens acullen. Us invito a participar-hi, perquè, com va dir un dels meus antecessors en el càrrec de president, no només
de ciència viu l’home (i la dona).
L’èxit de les nostres trobades depèn de l’habilitat organitzativa dels responsables locals i de la qualitat de les aportacions que ens ofereixen conferenciants, ponents i comunicants. Atenint-me a les informacions penjades a
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l’excel·lent pàgina del present col·loqui, penso que l’èxit està assegurat, i estic
convençut que aquesta primera impressió serà plenament ratificada per l’experiència dels dies d’intensa feina que ens esperen.
Em queda la trista obligació de recordar el companys que ja no poden
compartir amb nosaltres cap més col·loqui: al llarg dels tres últims anys han
mort els nostres socis Carme Bastardas, Joan Bastardas, Maria Cardús, Rafael
Caria, Eloi Castelló, Pere Farrés, Jaume Ferrando, Rosalia Guilleumas i Josep
Palau i Fabre. Conservem-los en la memòria, i desitgem-los pau eterna.
Ja per acabar, dono les gràcies a la Universitat de Lleida per l’amable acollida; al president, al secretari i als membres del Comitè Organitzador, com
també a tots els seus col·laboradors, per la feina feta, i la molta que queda per
fer; als conferenciants i als ponents, per haver acceptat sol·lícitament la nostra
invitació; als comunicants, per voler compartir amb nosaltres les seves preocupacions professionals i els fruits de les seves recerques. Gràcies igualment als
companys que, tot i no presentar un treball personal, enriqueixen aquesta trobada amb el caliu de la seva presència, amb el seu interès pels temes tractats i
la seva eventual participació en els debats. Desitjo, alhora, a tots els vinguts de
fora, bona estada a Lleida.
Amb això, queda inaugurat el XV Col·loqui Internacional de Llengua i
Literatura Catalanes.
Kálmán Faluba
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