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Uns mots de presentació

Cal remarcar, encara que sigui breument, la gran transcendència de les Jornades de la 
Secció Filològica a València i Alcoi, de les quals es recullen les actes en aquesta publi-
cació. Un simple repàs a l’índex de l’obra ja ho posa en evidència. La lectura dels textos 
que s’hi van presentar i de les institucions que s’hi van aplegar permet comprovar-ho 
fora de tot dubte. I encara, la confluència dels homenatges i commemoracions que s’hi 
van celebrar referma que van ser unes jornades especialment importants.

Com es veu en la mateixa coberta, hi hagué dues parts complementàries en aquests 
actes acadèmics.

En primer lloc, la Secció Filològica —i l’Institut d’Estudis Catalans en conjunt— 
va compartir l’homenatge al professor Manuel Sanchis Guarner que l’Institut Inter-
universitari de Filologia Valenciana tenia previst de dur a terme a la seu de la Univer-
sitat de València. Les intervencions dels representants de les universitats valencianes i 
dels membres de l’Institut d’Estudis Catalans —entre els quals el seu president— van 
donar a aquest homenatge la solemnitat, l’emotivitat i el relleu acadèmic que merei-
xia. No podia haver-hi manera millor d’iniciar en terres valencianes la commemora-
ció del centenari de la Secció Filològica, que coincidia amb el del naixement d’una fi-
gura clau en la lingüística valenciana i en la història de l’Institut d’Estudis Catalans, 
com va ser M. Sanchis Guarner.

En segon lloc, gràcies a l’hospitalitat i el suport de l’Ajuntament d’Alcoi i la seu 
alcoiana de la Universitat Politècnica de València, la Secció Filològica va poder esten-
dre a una altra ciutat i amb nous participants els actes acadèmics que solen tenir lloc 
en les visites anuals que fa a diferents poblacions del territori lingüístic.

En aquesta segona part, hi hagué intervencions de signe divers, tant de caràcter 
erudit com popular, que permeteren commemorar, al costat dels centenaris ja esmen-
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tats de Manuel Sanchis Guarner i de la Secció Filològica, els d’altres figures eminents 
de les nostres lletres: el centenari del naixement d’Enric Valor —que també fou mem-
bre de la nostra Secció— i els cent anys de la mort de Teodor Llorente i de Joan Mara-
gall —en record del qual, com a membre que fou de la primera Secció Filològica, la 
nostra corporació va adoptar com a lema del seu centenari «2011, l’Any de la Paraula 
Viva». Poemes recitats, una petita escenificació d’una rondalla de Valor i algunes 
cançons de la terra van afegir dimensions noves a les interessants aportacions que es 
van fer sobre altres temes i personatges rellevants.

Els textos no poden recollir el cúmul d’experiències, de coneixements i d’emocions 
que van acompanyar aquestes jornades. Tots els que vam tenir la sort de poder-hi 
participar ho recordarem sempre i volem deixar constància, personal i institucional, 
del nostre agraïment més sincer a totes les institucions i persones que van contribuir a 
fer-les possibles.

Isidor Marí
President de la Secció Filològica

Institut d’Estudis Catalans
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