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Presentació

Les jornades que du a terme anualment la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans en diversos indrets del nostre territori lingüístic tenen sempre, cada vegada,
un interès específic i singular. En tots els casos, els intercanvis amb els cercles culturals
de cada zona ens permeten conèixer directament els estudis, les activitats, les inquie
tuds i les demandes d’una part de la nostra societat i donar a conèixer millor les línies
de treball de la Secció Filològica que més s’hi relacionen.

Es tracta, per tant, d’una tradició que, al llarg dels anys —des de la primera
d’aquestes visites, que justament tingué lloc a Eivissa i Formentera durant la presidèn
cia del doctor Badia i Margarit—, s’ha acreditat com a molt profitosa en tots els sen
tits i que volem mantenir en el futur.

En aquesta successió de jornades, tanmateix, n’hi ha que adquireixen un signifi
cat especial i marquen un punt d’inflexió que sobresurt entre les restants. I aquest és el
cas de la visita que va realitzar a Reus la Secció Filològica els dies 20 i 21 d’abril de
l’any 2012, de la qual ara apareixen les actes.

Confluïen en aquella ocasió una sèrie de factors que expliquen que en parlem en
aquests termes. Òbviament, els hem d’esmentar en un cert ordre, però tots tenen la
seva importància i és el conjunt de tots el que dóna lloc al relleu especial d’aquestes
jornades.

D’una banda, tal com queda expressat en el mateix títol, amb aquesta visita volí
em retre un merescut homenatge a Ramon Amigó i Anglès, membre eminent i activís
sim de la Secció Filològica i personalitat àmpliament reconeguda i apreciada del món
cultural reusenc. Ho afavoria el fet que la nostra visita respongués a l’amable invitació
del Centre de Lectura de Reus, entitat amb la qual Ramon Amigó mantingué una re
lació estreta i constant, ara visible de manera permanent amb la sala que li ha estat

021-111655-JOR. REUS. RAMON AMIGO.indd 17 02/12/13 15:03



18

dedicada. La transcendència d’una entitat com el Centre de Lectura en la nostra his
tòria cultural és prou coneguda, i el fet que el centenari de la primera trobada d’ate
neus que hi va tenir lloc coincidís amb les jornades de la Secció Filològica n’és una
mostra prou clara. Aquest centenari s’esqueia també en el moment que acabava la
celebració del centenari de la mateixa Secció Filològica: aquesta commemoració, que
s’havia iniciat la primavera del 2011 sota el lema maragallià de «L’Any de la Paraula
Viva», arribava al final precisament en aquells mesos de primavera del 2012.

D’altra banda, l’acollida que va rebre la Secció Filològica no sols de part del Cen
tre de Lectura, sinó també de les institucions públiques —Ajuntament de Reus, Dipu
tació de Tarragona, Serveis Territorials del Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya— i de la Fundació Privada Reddis va ser magnífica i cal expressar a
totes aquestes entitats el nostre agraïment més sincer, perquè l’èxit de les jornades és en
gran part fruit del suport que ens van oferir.

Finalment, vam tenir la immensa sort de comptar entre els membres de la nostra
Secció amb una persona clau en l’organització d’aquesta visita: Joaquim Mallafrè. Ell
mateix ho explica en els mots que segueixen aquesta breu presentació. La seva doble
vinculació amb el Centre de Lectura i amb la Secció Filològica li ha permès fer d’enllaç
idoni i, com diu ell, d’hoste en els dos sentits de la paraula —amfitrió i convidat. A ell
es deu, a més, l’encert en la configuració del programa, que exposa en el text que tro
bareu a continuació d’aquest.

A ell també, doncs, la nostra doble gratitud, i a tots els que han participat en
aquestes memorables jornades reusenques de la Secció Filològica.

Isidor Marí
President de la Secció Filològica

Institut d’Estudis Catalans
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