
17

Presentació

Els dies 17 i 18 d’octubre la Secció Filològica va celebrar la seva reunió mensual a 
Móra la Nova amb l’objectiu habitual de les visites fora de Barcelona: connectar amb 
les persones i institucions culturals i lingüístiques de les distintes parts del territori 
catalanoparlant. Totes les sortides de la Secció inclouen la reunió acadèmica, dues 
sessions científiques organitzades conjuntament per la Secció Filològica i les entitats 
culturals de la zona visitada, i algunes activitats lúdiques i de visita al territori.

En aquesta ocasió la reunió es feia per primera vegada a les terres de la Ribera 
d’Ebre, una zona extraordinàriament rica d’història, tradició, cultura i naturalesa. 
L’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Móra la Nova en van ser els organit-
zadors principals, amb la col·laboració del Departament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, el Centre 
d’Estudis de la Ribera d’Ebre, l’Associació Cultural Artur Bladé i Desumvila, la Fira 
del Llibre Ebrenc i Litterarum, el Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre i la Diputa-
ció de Tarragona, i amb el patrocini de l’Obra Social de “La Caixa” i la Fundació 
Privada Mútua Catalana. 

Les Jornades va ser d’una qualitat extraordinària, tant per les aportacions que 
s’hi van fer com per la calidesa del tracte. En les sessions acadèmiques es van presen-
tar ponències de llengua, essencialment de caràcter dialectològic i sociolingüístic, i 
de literatura. Totes elles s’inclouen en aquesta publicació. 

El balanç de la sortida és extremament positiu. Ens van commoure l’entusiasme 
dels participants, el caràcter intergeneracional dels qui hi van assistir, l’actitud coo-
perativa i oberta, i l’esperit militant en la defensa de la cultura catalana, específica-
ment centrada en la cultura pròpia d’aquesta terra, de vegades sentida una mica al 
marge de la centralitat cultural.
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La visita de la Secció Filològica a la vila de Móra la Nova, amb sortides a Benis-
sanet (Centre Cultural Artur Bladé i Desumvila) i a Miravet, i amb l’esplèndid reci-
tal literari Lletres d’aigua a càrrec de Jesús Fusté, van acabar de completar aquestes 
magnífiques Jornades, que van facilitar que les entitats culturals ebrenques contac-
tessin directament amb la Secció Filològica i que els membres de la Secció Filològica 
coneguessin de primera mà una realitat cultural no sempre prou visible arreu de 
l’àmbit català.

M. Teresa Cabré
Presidenta de la Secció Filològica
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