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Presentació

Les jornades que sol fer anualment la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans a diferents contrades del territori lingüístic van tenir lloc, l’any 2013, a Santa 
Coloma de Farners (la Selva), els dies 25 i 26 d’octubre.

Les raons d’aquesta elecció eren ben visibles en el programa d’aquelles jornades, 
i ho són ara en el contingut d’aquest volum que en recull les actes i en la relació d’en-
titats i institucions que hi han participat.

Era ben lògic que la Secció Filològica correspongués a l’amable invitació que 
havia rebut en aquest sentit del Centre d’Estudis Selvatans, en representació de la 
Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana (CCEPC). La cooperació amb 
alguns dels centres d’estudi d’aquesta xarxa ja s’havia produït de manera reiterada 
en altres jornades de la Secció: la voluntat d’aquestes visites a diferents indrets del 
nostre àmbit cultural — conèixer sobre el terreny i de primera mà les aportacions 
dels estudiosos de cada zona sobre temes lingüístics i culturals— donava lloc ben 
sovint a cooperacions puntuals sempre interessants i profitoses.

En aquest cas, la col·laboració entre les dues institucions ha estat molt més estre-
ta i completa, ja que la integritat del programa s’ha fet de comú acord, i amb la vo-
luntat que aquest fos un graó que donés pas a un procés ascendent de futures activi-
tats conjuntes. Cal remarcar que aquest desig, expressat públicament en ocasió de 
les Jornades de Santa Coloma de Farners, ja s’ha fet realitat amb la intervenció de la 
Secció Filològica en el IX Congrés de la CCEPC, «Després de les Noves Plantes» 
(Cervera, febrer de 2014), i ha tingut continuïtat en la visita de la Secció Filològica a 
Móra la Nova, seu de l’Institut Ramon Muntaner, celebrada l’octubre de 2014.

Aquesta confluència, d’altra banda ben natural, obre perspectives enormement 
interessants per a la connexió entre els investigadors de tot el territori lingüístic i la 
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Secció Filològica, que segurament quallaran en projectes de més abast i de més du-
rada, com uns i altres desitgem.

Altres raons aconsellaven que les Jornades de la Secció Filològica tinguessin lloc 
l’any 2013 a Santa Coloma de Farners: aquest any es commemorava el centenari de 
les Normes ortogràfiques de l’IEC, i valia la pena recordar que un dels primers 
membres de la Secció Filològica va ser un colomenc il·lustre, mossèn Frederic Clas-
car. Encara més: ens trobàvem en el centenari del naixement de Salvador Espriu, 
natural de Santa Coloma de Farners, si bé la seva vida i la seva obra van gravitar 
entorn d’Arenys de Mar. I ens trobàvem ben bé a les portes del centenari que es 
commemorava el 2014, el de Joan Vinyoli. Aquesta és la raó que el programa pres-
tés també atenció a aquest poeta, a la Casa de la Paraula i a la Càtedra Joan Vinyoli 
de la Universitat de Girona.

Entorn d’aquests eixos, Narcís Figueras, pel Centre d’Estudis Selvatans, i Mari-
àngela Vilallonga, per la Secció Filològica, van elaborar un magnífic programa 
d’actes i visites, del qual donen compte aquestes actes, amb algunes fotografies que 
il·lustren només en part l’experiència satisfactòria dels qui vam compartir aquells 
dies. És just que expressem aquí de nou el nostre agraïment als dos organitzadors 
d’aquella trobada.

A part dels punts que hem esmentat, les actes recullen intervencions entorn 
d’un altre colomenc il·lustre, Josep Maria Mas Solench; de la toponímia selvatana; 
dels parlars de les Guilleries; d’aspectes de morfologia verbal; de Ricard Aragó (Ivon 
l’Escop), i dels certàmens literaris a la Selva. El programa es completava amb acti-
vitats que no és possible reflectir en aquest volum: el concert «Sons d’Espriu», a càr-
rec de Brossa Quartet de Corda, i una «Ruta literària Joan Vinyoli» pel parc de Sant 
Salvador, guiada per Pep Solà i il·lustrada amb poemes recitats per Núria Candela.

Cal agrair l’acollida de la societat de Santa Coloma i de la Selva, que ens acom-
panyà en les activitats de caràcter públic que hem esmentat — la Secció Filològica 
du a terme també la seva reunió ordinària de treball en cadascuna d’aquestes visi-
tes, reservada lògicament als seus membres.

I de manera més especial, hem d’expressar el nostre reconeixement a les instituci-
ons locals: l’Ajuntament de Santa Coloma de Farners i el Consell Comarcal de la Sel-
va van contribuir amb el seu suport a la viabilitat de l’estada, com també l’Obra Soci-
al “la Caixa”, que col·labora amb les activitats de la Secció Filològica al llarg de l’any.

Gràcies, doncs, a tots, i a cadascun dels autors dels treballs que recullen aques-
tes actes. Sigui aquest volum un testimoni d’aquells dies en què vam viure plegats la 
fonda relació entre la Secció Filològica i Santa Coloma de Farners i el seu entorn.

Isidor Marí
President de la Secció Filològica (2010-2014)
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