
544 CRÒNICA

Estudis Romànics [Institut d’Estudis Catalans], Vol. 38 (2016), p. 529-571

va faltar mai a cap del plens i de les reunions a què li corresponia assistir, i que no va deixar mai, ni
una sola vegada, de respondre per escrit en tots els casos en què va ser consultat o se li va demanar
l’opinió, tant en qüestions tècniques com administratives.

Albert Jané
Institut d’Estudis Catalans

Jornades de la Secció Filològica de l’IEC a Móra la Nova (Ribera d’Ebre) (17 i 18 d’oc-
tubre de 2014). — Els dies 17 i 18 d’octubre de 2014, organitzades per la Secció Filològica de
l’IEC, l’Institut Ramon Muntaner i l’Ajuntament de Móra, es van portar a terme les «Jornades
de la Secció Filològica de l’IEC a Móra la Nova (Ribera d’Ebre)». Un cop més la SF de l’IEC es va
desplaçar fora de la seu barcelonina per tal de realitzar la seua reunió plenària i mantenir contactes
i intercanvis amb els estudiosos de les diferents contrades de l’àmbit lingüístic.

Les jornades acadèmiques van comptar amb la complicitat institucional del Departament de
Cultura de la Generalitat 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 Diputació de Tarragona.
L’assistència de públic a les diferents intervencions també va ser força nombrosa.

En la jornada s’hi van desenvolupar tot un seguit de ponències que van conformar un progra-
ma dens i de qualitat. La tarda del divendres 18 d’octubre, Olga Cubells (professora de la URV) ens
va parlar de la frontera geolingüística entre els parlars tortosins i lleidatans; Natxo Sorolla (tècnic
de la Xarxa Cruscat) va avaluar l’estat de la llengua a la Franja; Maria Teresa Cabré (presidenta de
la SF) va parlar de les isoglosses lingüístiques en una àrea de transició; i, finalment, els escriptors
del territori Miquel Esteve i Toni Orensanz van debatre sobre el procés creatiu i la importància de
l’entorn com a referent.

El matí del dissabte 18 d’octubre, Josep Sebastià Cid (professor d’institut) va oferir una po-
nència sobre els escriptors de l’Ebre i la llengua, tot fent una atenció especial a Carmel Biarnès;
Ramon Vila (musicòleg) i Josep Moran (membre de la SF) ens van oferir un tast de tradició oral al
terme de Tivissa; Roser Vernet (Centre Quim i Soler) va posar damunt la taula la relació entre la
literatura i el vi; i, finalment, Carles M. Castellà (professor de secundària) ens va fer cinc cèntims
del treball, encara en curs, guanyador de la IV Beca Joan Veny de l’Institut Ramon Muntaner: «La
varietat lingüística geogràfica del Baix Ebre i el procés d’estandardització. Manteniment i pèrdua
de formes pròpies».

En l’àmbit lúdic no podem estar-nos de destacar l’espectacle Lletres d’aigua, a càrrec de Jesús
Fuster. L’actuació va anar precedida d’una presentació de la Fira del Llibre Ebrenc i Litterarum i la
Fira d’Espectacles Itinerants, a càrrec del seu director, Albert Pujol.

Tot plegat va conformar una trobada magnífica que va satisfer tots els agents socioculturals
implicats.

Miquel Àngel Pradilla Cardona
Universitat Rovira i Virgili
Institut d’Estudis Catalans

Un simposi sobre el centenari de la Mancomunitat de Catalunya (23, 24 i 25 d’octubre de
2014). — Els dies 23, 24 i 25 d’octubre de 2014, a la tarda, es va celebrar, a la sala Pere Coromines
de l’Institut d’Estudis Catalans, un simposi titulat «La Mancomunitat de Catalunya. Centenari del
primer pas vers l’autogovern», organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’Institut, amb
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