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nar la presència i l’ús que les ficcions literàries catalanes del s. xix han tingut al llarg del xx en els 
diversos mitjans de comunicació de masses, al teatre, al cinema, a la ràdio, a la TV i a la cançó.
 A més de les conferències plenàries, de les ponències i de les dues taules rodones, al Col·loqui 
s’hi presentaren vint-i-sis comunicacions, de M. Carme Bernal i Carme Rubio, Francesc Bernat, 
Núria Camps, Roger Canadell, Francesc Codina, Francesc Cortès i Llorenç Soldevila, Anna Cos-
tal, Joan Cuscó, Jordi Chumillas, Carola Duran, Josep Gallart, Teresa Garriga, Ricard Giramé, 
Pilar Godayol, Joan Antoni Millón, Dan Nosell i Enric Gallén, Ronald Puppo, Joaquim Rabaseda, 
Joan Requesens, Rafael Roca, Biel Sansano, Margarita Tintó, Margalida Tomàs, Jaume Vellvehí, 
Aurélie Mireille Vialette, i Pep Vila.
 En general, van ser aportacions sobre Verdaguer, la seva recepció, difusió i traducció, però 
també sobre altres intel·lectuals i escriptors de l’època (Aguiló, Camboliu, Querol, Mistral, Gui-
merà...), sobre les plataformes existents (revistes, col·leccions, biblioteques, ateneus, entitats artís-
tiques i educatives...) i sobre el paper de la música en la construcció del sistema literari català.
 D’entre les col·laboracions, ressaltem les que foren presentades per especialistes de fora 
(Uppsala, Liverpool, Venècia, Berkeley) i aquelles que llegiren joves investigadors del camp de la 
filologia, la història de la música o la traducció per la seva singularitat. Igualment, esmentem 
la presència, edició rere edició, d’investigadors d’arreu dels Països Catalans (València, Alacant, 
Lleida, Girona, Manresa, Mataró, Barcelona, Vic o les Illes Balears). Totes les intervencions es 
publicaran a l’Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle xix, número 17 (2009).
 Cal destacar, per acabar, en el marc del VII Col·loqui Internacional Verdaguer, la programació 
d’un concert al Museu de l’Art de la Pell de Vic sobre «La construcció de la cançó catalana des de 
la literatura», interpretat per M. Teresa Garrigosa, soprano, i per Heidrun Bergander, piano, amb un 
repertori molt ben escollit de peces de compositors prou coneguts i d’altres de ben poc coneguts, 
com ara Felip Pedrell, Narcisa Freixas, Francesc Alió, Carme Karr, Enric Morera, Isabel Güell, Joan 
Lamote de Grignon i Lluïsa Casagemas, que musicaren des d’Apel·les Mestres, a Guimerà, Verda-
guer, Maragall i Costa i Llobera. També hi va haver un concert de cloenda –titulat «Descoberta de 
Verdaguer»– a Folgueroles on el jove mestre i cantant manlleuenc Roger Usart, acompanyat de Jordi 
Casadesús i Marta Roma, va interpretar diverses peces verdaguerianes musicades per ell mateix. 
Tots dos concerts, molt bons complements als tres dies de sessions acadèmiques.

M. Àngels Verdaguer
Universitat de Vic

 Crònica de les Jornades de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans a Tarra-
gona (12 i 13 de juny de 2009). – Les Jornades de la Secció Filològica a diferents indrets dels 
territoris de parla catalana són sempre un motiu d’enriquiment, primer per als membres que hi 
assisteixen i les persones que hi participen i després per a tothom que pot llegir en les Actes les 
aportacions fetes. Però sens dubte aquestes Jornades a la Universitat Rovira i Virgili mereixen un 
lloc d’excepció entre les realitzades fins ara, no només per l’enorme interès de les presentacions 
que s’hi van fer sinó també per la implicació i fins i tot les aportacions de les autoritats: el degà de 
la Facultat de Lletres, el rector de la Universitat, l’alcalde de Tarragona i el president de la Dipu-
tació. De fet, aquests parlaments s’inclouran, excepcionalment, al volum d’actes.
 Quant a les aportacions acadèmiques, Joan Cavallé, amb la seua intervenció «Admiració, 
exotisme i crítica: Tarragona a les literatures», ens va il·lustrar amb referències a diferents autors 
forans del xix i el xx que havien ambientat les seues novel·les a la ciutat de Tarragona, alguns dels 
quals, curiosament, mai no l’havien visitat. Tot seguit, Olga Xirinacs ens va parlar de «L’amor 
recòndit. Consideracions sobre el llibre de poemes Tardor, de Miquel Melendres»; aquesta autora 
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ens va acostar a aquest poeta, que es declarava hereu de Verdaguer, i ens va descobrir el seu poe-
mari més humà. Tot seguit, Jordi Bertran va fer una síntesi, amb paraules i imatges, de «El cicle 
festiu a Tarragona», en el qual destaquen les festes de Santa Tecla juntament amb moltes altres que 
donen contingut a un important element d’integració dels nouvinguts. Van tancar la sessió del 12 
de juny Carme Oriol i Josep Maria Pujol, amb la intervenció «L’Arxiu de Folklore de la URV: un 
espai de recerca i de dinamització del territori», que ens va permetre conèixer un important arxiu 
accessible parcialment a través d’internet (www.sre.urv.cat/rondcat); cal destacar la quantitat de 
rondalles aplegades i classificades, d’arreu dels Països Catalans, que han permès fer un índex 
de rondalles catalanes publicat en forma de llibre en català i també en anglès (en una versió més 
extensa i adaptada), la qual cosa situa la nostra rondallística en el panorama internacional i aporta 
un material excel·lent per a col·lectius com el professorat o els contacontes.
 La segona sessió es va iniciar amb la intervenció de Miquel Àngel Pradilla i Joaquim Torres, 
els quals, sota el títol «Aproximació demolingüística al Tarragonès», van presentar les principals 
dades de coneixement i d’ús lingüístic del Camp de Tarragona, comparades amb les Terres de 
l’Ebre, l’àrea metropolitana de Barcelona i les generals de Catalunya. Es tracta de dades de 2003 
sense ponderar que indiquen que hi ha un descens del coneixement declarat atribuïble a l’incre-
ment de la població forana; tanmateix, la llengua d’identificació dels parlants és superior a la 
llengua inicial, la qual cosa és un indicador de la vitalitat de la llengua; quant als usos en la vida 
social, a partir de dades observades per Ofercat, es constata que hi ha un increment en el sector 
públic que equilibra el descens en l’àmbit privat i que el coneixement declarat és major que l´ús 
efectiu. Tot seguit, Daniel Recasens va parlar «Sobre alguns canvis fonètics del tarragoní de finals 
del segle xx», en concret la neutralització dels fonemes /b/ i /v/ i la realització de vocal neutra a 
final de mot en tarragoní; va constatar que hi ha situacions diferents segons els parlars i que les 
dades que té, d’una banda, permeten posar en dubte hipòtesis anteriors sobre la neutralització de 
/b/ i /v/ i, d’altra, permeten interpretar les diferents realitzacions de la neutra final de paraula com 
una tendència a l’harmonia vocàlica que es dóna també en certs parlars valencians. Finalment, 
Magí Sunyer ens va retornar a la literatura, amb la seua presentació «Escriptors del Camp: litera-
tura d’avui en el territori», però des d’una perspectiva més social i reivindicativa: l’activitat lite-
rària i editorial de Tarragona és molt intensa i variada (premis, editorials, grups de creació literà-
ria, jornades, etc.), però no ho és tant la implicació institucional, que ha experimentat alts i baixos; 
Sunyer va parlar de «Escriptors del Camp» (www.lletres.tarragona.cat/escriptors.html), una asso-
ciació que incentiva la relació entre els escriptors de la zona (més de cent amb obra publicada, que 
viuen o procedeixen del Camp de Tarragona), duu a terme actuacions diverses de promoció i tam-
bé organitza, juntament amb el departament de Filologia Catalana de la URV, jornades anuals 
sobre literatura i territori.
 Si les intervencions van ser molt informatives, variades i interessants, no ho van ser menys 
els col·loquis que van seguir les dues sessions, que, malgrat tenir un espai de temps llarg, no van 
esgotar les preguntes i els comentaris dels participants. Ens hem de felicitar, doncs, per unes 
Jornades tan riques i participatives i agrair l’esforç als organitzadors, especialment al professor 
Miquel Àngel Pradilla i al departament de Filologia Catalana de la URV, en la persona de la seua 
directora Carme Oriol, que també hi va participar com a ponent, a la Universitat Rovira i Virgi-
li i a la ciutat de Tarragona, que tan bé va acollir la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis 
Catalans.

Maria Josep Cuenca
Universitat de València

Institut d’Estudis Catalans
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