
La Secció Filològica, que dugué a terme la seva sessió de treball intern durant la segona
part de la tarda, s’acomiadà de Perpinyà amb una valoració clarament positiva d’aquest nou ti-
pus de reunions ordinàries descentralitzades, que han de permetre una comunicació molt més
viva i efectiva amb el conjunt dels territoris de la nostra llengua. [I. M.]

Visita de la Secció Filològica a Pont de Suert (14 de maig de 2004). — Amb motiu de
la reunió de la SF al Pont de Suert, els seus membres, després de la sessió ordinària del ple,
van tenir una trobada amb l’alcalde de la població, el vicepresident primer del Consell Co-
marcal de l’Alta Ribagorça i el director del Departament de Filologia Catalana de la Universi-
tat de Lleida. En el curs de la reunió Joan Martí Castell, president de la SF, va parlar de les fun-
cions de la Secció, la investigadora i la normativa, aquesta amb una clara voluntat integradora
de manera que els catalanoparlants se sentin representats en un model participatiu; va agrair la
col.laboració dels diversos ponents en les sessions científiques de la tarda.

Xavier Macià, director del Departament de Filologia Catalana i Comuniació de la Uni-
versitat de Lleida, nadiu de Ribagorça, va agrair la visita de la Secció i va advocar per una con-
tinuïtat de les accions conjuntes de la SF i la Universitat de Lleida, encetades al Pont de Suert
gràcies al sol.lícit paper d’enllaç realitzat per Ramon Sistac.

Joan Puig i Cobeta, vicepresident del Consell Comarcal, barceloní establert al Pont de
Suert des da fa catorze anys, va aplaudir la valoració que fa la SF dels trets específics de la
zona i va expressar la voluntat de col.laboració amb la SF.

L’alcalde, Albert Alins, va expressar la seva satisfacció de veure convertit el Pont de Suert
en centre de reunió d’il.lustres estudiosos de la llengua; va remarcar que aquesta població ha-
via passat en poc temps de 300 a 3.000 habitants, que en general havien estat objecte d’inte-
gració.

En la sessió oberta al públic, X. Macià va parlar de literatura catalana a la Ribagorça; Jor-
di Suïls, de la Universitat de Lleida, va il.lustrar l’auditori sobre la Ribagorça com a cruïlla lin-
güística del món pirinenc; José Antonio Saura Rami, de la Universitat de Saragossa, va dis-
sertar, en benasquès, sobre aquesta varietat híbrida de català i aragonès; finalment, Carles Barrull
i R. Sistac van presentar les activitats del Centre d’Estudis Ribagorçans i de la Institució Cul-
tural de la Franja. Un animat col.loqui va cloure aquesta jornada fructuosa de presa de contac-
te amb les institucions ribagorçanes i d’enriquiment científic sobre els parlars pirinencs po-
nentins. [J.V.]

Jornades de la Secció Filològica a l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana
(Universitat d’Alacant, 15 i 16 d’octubre de 2004). — En ocasió de la signatura del conve-
ni entre l’Institut d’Estudis Catalans i l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, que
tingué lloc a la Universitat d’Alacant el passat 15 d’octubre de 2004, acte al qual assistí una
nodrida representació de la Secció Filològica, fou aprofitada aquesta circumstància per orga-
nitzar-hi una de les habituals jornades científiques que es desenvolupen fora de la seu de l’IEC
a Barcelona.

La signatura del conveni de col.laboració entre l’IEC i l’IIFV tingué lloc, com hem
avançat, el dia 15 al migdia, en una sala plena de membres dels dos instituts. Per part de l’IEC
signà el protocol, el seu president, doctor Josep Laporte; i per part de l’IIFV, els representants
de les tres universitats valencianes concernides: el rector de la Universitat d’Alacant, doctor
Miguel Luis Creceda, el rector de la Universitat de València, doctor Francesc Tomàs i la vice-
rectora de la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana, doctora Margarita Porcar, en nom del
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