DISCURS DE L'EXCM. SR. RECTOR MAGNÍFIC
DE LA UNIVERSITAT D'ALACANT,
PROF. RAMÓN MARTÍN MATEO, EN
L'ACTE INAUGURAL DEL CO•LOQUI

Senyor President de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura
Catalanes, Senyors Rectors Magnífics de les Universitats de Valéncia i
Castelló, distingits congressistes.
Com a Rector de la Universitat amfitriona del Nové Col•loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, tinc la grata satisfacció de
dirigir-vos aquestes breus paraules de benvinguda, que desitjaria que no
interpretáreu només com un pur ritual protocol•lari.
Vull comentar per agrair de tot cor el gest dels membres d'aquesta
Associació Internacional en decidir, en l'Assemblea General celebrada a
Tolosa de Llenguadoc el setze de setembre de mil nou-cents vuitanta-vuit,
que Alacant i el seu entorn regional fos la seu del Congrés que ara ens
disposem a iniciar, així com que el pes fonamental de l'Organització recaigués sobre estimats co•egues de la Universitat que presidesc.
I la meua gratitud és doble. En primer lloc, perqué em sembla un total
encert, farcit de significacions fácilment endevinables, que aquestes terres
alacantines, on se situa el límit meridional del diasistema lingüístic que
constitueix el vostre objecte d'estudi, esdevinguen el marc del segon
Congrés de l'Associació que no se celebra a l'estranger, després del que
va tenir lloc a Tarragona-Salou l'any mil nou-cents vuitanta-cinc. En
segon lloc, perqué conferir el moll de l'organització d'aquest Nové
Col•loqui a distingits membres d'aquesta comunitat universitária suposa,
per la vostra part, un acte de confiano i de reconeixement a la nostra
activitat académica quotidiana i, molt singularment, a la del Departament
de Filologia Catalana.
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Convertir-nos, per voluntat vostra, en dignes continuadors i hereus
d'aquella heroica i prestigiosa tradició iniciada a Estrasburg (1968) i a
Amsterdam (1970), institucionalitzada a Cambridge (1973) i ja progressivament consolidada, sense solució de continuitat, als Col•loquis de
Basilea (1976), Andorra (1979), Roma (1982), Tarragona-Salou (1985) i
Tolosa de Llenguadoc (1988), és, certament, el més alt honor que ens
podíeu fer a les Universitats valencianes i, molt particularment, a la
d'Alacant. No en va des de l'any mil nou-cents setanta, en qué comenoren a impartir-se els primers cursos de catalá amb rang universitari
al nostre districte, fins avui, en qué ja comptem amb un nombrós grup de
catalanófils foro competitiu, que dóna cos al nostre Departament de Filologia Catalana, hem dedicat una part dels nostres esforgos no sols a
l'expansió d'aquests estudis sinó també a la restitució gradual de la plenitud de les funcions sociolingüístiques que li corresponen al catalá com
a vehicle quotidiá de comunicació i com a llengua de cultura. Una tasca,
sens dubte, foro encoratjadora, alhora que no sempre fácil, com cap de
vostés no ignora, en la qual ens han acompanyat sempre la Universitat de
Valencia i, ara també, la de Castelló.
No voldria acabar la meua intervenció sense a•udir, així mateix, a
l'encertada selecció temática al voltant de la qual va a substanciar-se
aquest Congrés: la problemática de les llengües en contacte, tan especialment viva al País Valenciá, adés i ara, per complexes raons históricosocials, i la história literaria medieval, que, com és sabut, va assolir algunes de les fites més significatives a l'antic Regne de Valencia tal i com
ho demostren exponents de la valua de la poesia d'Ausiás March, del
Tirant lo Blanc, del Misteri d'Elx, de Jaume Roig, de sor Isabel de Villena o de Joan Roís de Corella.
Sens dubte, aquests temes, units a l'espectacular desenvolupament
viscut els darrers temps per la vostra Associació, a les sempre suggerents
expectatives que suscita visitar aquestes terres acollidores i, com no, a la
provada perícia deis organitzadors d'aquesta trobada científica, expliquen
que el present Col•oqui haja assolit un nombre de participants molt superior al de les edicions anteriors.
Des d'aquest repertori de motius de goig i de satisfacció, al qual encara
he d'afegir el que em produeix la cooperació organitzatiya amb les Universitats de Valencia i de Castelló, només em resta desitjar-vos una felk
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estada entre nosaltres i els millors éxits en el treball científic que us disposeu a desplegar en aquest nové co•oqui que, en nom del President de
l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, dels Rectors
de les Universitats de Valéncia i Castelló i en el meu propi declare inaugurat.

