
JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC  

A SANTA COLOMA DE FARNERS (LA SELVA) 
 

Amb motiu del centenari de les Normes ortogràfiques de l’IEC 

25 i 26 d’octubre de 2013 

 

 

 

Enguany les jornades que sol fer anualment la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans 

a una de les contrades del territori lingüístic tenen lloc a Santa Coloma de Farners (la Selva), per 

bones i diverses raons, que són ben visibles en la configuració d’aquest programa. 

En primer lloc, la voluntat habitual d’aquestes visites —conèixer sobre el terreny i de 

primera mà les aportacions dels estudiosos de la zona en el camp lingüístic i cultural—  s’ha vist 

especialment afavorida per una acollida magnífica de part del Centre d’Estudis Selvatans, de la 

Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana. Sovint, les jornades de la Secció 

Filològica han col·laborat localment amb altres centres d’aquesta xarxa, però en aquest cas la 

cooperació institucional ha estat més estreta i profitosa que mai abans, i confiem que obrirà 

noves perspectives futures de coincidència. 

Entorn d’aquest eix de col·laboració, que han exercit Narcís Figueras des del Centre 

d’Estudis Selvatans i Mariàngela Vilallonga des de la Secció Filològica, s’ha configurat un 

programa ben complet en què intervé també la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània 

(Universitat de Girona), i que rep un ampli suport de l’Ajuntament, que agraïm especialment en 

els temps actuals. 

Essent el 2013 el centenari de les Normes ortogràfiques de l’IEC, en les quals intervingué 

un dels primers membres de la Secció Filològica, Frederic Clascar, era oportú dedicar una 

intervenció a aquesta personalitat de les nostres lletres. El centenari de Salvador Espriu i la 

imminència del de Joan Vinyoli són també presents entre les activitats d’aquestes jornades. 

I, com de costum, nombroses intervencions sobre temes d’especial relleu o d’actualitat 

significativa integren les altres parts del programa: sobre personalitats com Josep M. Mas 

Solench o Ricard Aragó, estudis lingüístics i literaris i d’història cultural... 

Un cicle d’activitats que convidem a compartir amb nosaltres a tota la societat de Santa 

Coloma de Farners i de la Selva, entorn de la casa que ens uneix a tots: la paraula. 

 

                                                        
 
Organitzen les jornades la Secció Filològica de l’IEC, el Centre d’Estudis Selvatans (en representació de 

la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana) i l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners, amb 

la col·laboració de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània (Universitat de Girona) i del Consell 

Comarcal de la Selva, i amb el patrocini l’Obra Social “la Caixa” 

 

 

 

 

  

 
  

 

http://www.selva.cat/
http://www.selva.cat/


Divendres 25 d’octubre 

 

Casa de la Paraula (carrer del Prat, 16, Can Gironès) 

 

17.30 h:  Obertura de les jornades a càrrec dels representants de les institucions 

 

Sessió dedicada a Josep Maria Mas Solench i a temes de llengua moderada per Joan Veny  

(membre de la Secció Filològica de l’IEC) 

 

17.45 h: Mariàngela Vilallonga (professora de la Universitat de Girona i membre de la Secció Filològica) 

Josep M. Mas Solench, entre la jurisprudència i l’activisme cultural 

 

18.10 h: Elvis Mallorquí (doctor en història, professor d’ensenyament secundari  

i vicepresident del Centre d’Estudis Selvatans) 

Aigua en els camins de la Selva. Impressions a partir de la toponímia selvatana 

 

18.35 h: Jordi Dorca (lingüista) 

Els parlars de les Guilleries: lèxic i fraseologia 

 

19.00 h: Montserrat Adam (professora de la Universitat de Barcelona) 

La morfologia verbal i nominal al nord del català central. Estudi de dues tipologies 

lingüístiques espacials 

 

19.25 h: Col·loqui 

 

Biblioteca Joan Vinyoli (passeig de Sant Salvador, 1) 

 

20.00 h: Concert Sons d’Espriu, a càrrec de Brossa Quartet de Corda 

 

Dissabte 26 d’octubre 

 

Biblioteca Joan Vinyoli (passeig de Sant Salvador, 1) 

 

Sessió dedicada a temes de literatura i cultura moderada per Carles Miralles  

(membre de la Secció Filològica de l’IEC) 

 

10.00 h: Narcís-Jordi Aragó (periodista i escriptor) 

Ricard Aragó, Ivon l’Escop, defensor de la llengua i de la paraula 

 

10.25 h: Joan Ferrer i Francesc Feliu (professors de la Universitat de Girona) 

El «català estrany» de les traduccions bíbliques de Mn. Frederic Clascar 

 

10.50 h: Narcís Figueras (membre del Centre d’Estudis Selvatans,  

vicepresident de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, director del Patronat 

Francesc Eiximenis de la Diputació de Girona i professor de la Universitat Oberta de Catalunya) 

Els Jocs Florals a la Selva 

 

11.15 h: Pep Solà (investigador i biògraf de Joan Vinyoli) 

Joan Vinyoli i el crit de la natura 

 

11.40 h: Margarida Casacuberta (professora de la Universitat de Girona  

i directora de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània) 

Presentació de la Càtedra Joan Vinyoli de poesia contemporània 

 

12.05 h: Col·loqui 

 

12.20 h: Cloenda de les jornades a càrrec dels representants de les institucions 
 
 
Parc de Sant Salvador 

 

12.30 h: Ruta literària Joan Vinyoli, guiada per Pep Solà, amb lectura de poemes 

a càrrec de Núria Candela  


