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Presentació

Els dies 9 i 10 d’octubre de 2015 la Secció Filològica va celebrar la seva reunió men-
sual a Ceret, vila d’art i de cultura, i capital del Vallespir. 

Forma ja part del calendari habitual de la Secció Filològica de reunir-se un cop 
l’any fora de la seu de Barcelona i mostrar, així, l’interès per compartir les seves ac-
tivitats amb els organismes i institucions de tot el territori parlant, amb la finalitat 
de conèixer-ne les activitats, fer-se càrrec de l’estat de la llengua i de la cultura cata-
lanes i recollir les necessitats lingüístiques específiques de cada zona. Alhora la Sec-
ció Filològica té l’oportunitat de presentar els projectes en curs i els treballs ja elabo-
rats i recollir-ne opinions, sempre molt útils per a la planificació de la feina a fer. 
Aquestes reunions fora de Barcelona són sense cap mena de dubte un enriquiment 
dels uns i dels altres, i sobretot l’oportunitat de teixir complicitats lingüístiques i 
organitzar activitats compartides.

Anteriorment la Secció Filològica s’havia reunit a la Catalunya del Nord en les 
Jornades que va celebrar a Perpinyà els dies 20 i 21 de maig de 1994 i en la sessió 
ordinària que va fer també en aquesta ciutat el 13 de febrer de 2004. I ha estat enor-
mement important de conèixer in situ una part del territori parlant, Ceret i el Va-
llespir, on la llengua es manté en una situació delicada, però coratjosa, un indret on 
la vivacitat de la llengua i la seva realitat són un fet.

Les Jornades de Ceret, coorganitzades per la Secció Filològica i l’Institut Franco-
Català Transfronterer de la Universitat de Perpinyà, han cobert amb escreix les ex-
pectatives, que ja d’entrada eren altes. La resposta de les institucions ha estat excel-
lent i ens cal agrair de cor la cooperació de la vila de Ceret, del Consell Departamental 
dels Pirineus Orientals i de la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà, així 
com també el suport de l’Obra Social ”la Caixa”, gràcies al qual la Secció Filològica 
pot organitzar trobades a l’exterior. 
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Les Jornades s’han dividit en dues gran sessions: la primera ha estat dedicada a 
temes lingüístics i la segona, a temes culturals. A més de tres membres de la Secció 
Filològica, han presentat ponències vuit persones rellevants del territori que ens ha 
acollit, tots ells lingüistes, escriptors, historiadors o artistes que han centrat llur tre-
ball en el Vallespir. 

Ultra l’interès de les exposicions científiques, la Secció Filològica ha tingut la 
gran oportunitat de conèixer l’oferta cultural de la regió: museus, rutes i galeries 
artístiques. Especialment rellevant ha estat la visita al museu Músic, Museu dels 
Instruments, a càrrec de Paul Macé, director, i de Romà Escalas, prestigiós especia-
lista en musicologia, assessor del museu i secretari general de l’Institut d’Estudis 
Catalans. I també remarcable ha estat l’espectacle Cloc! I altres sons, a cura del 
Taller de Vora Mar amb August Bover (poesia) i Eulàlia Ara (soprano i violoncel), 
que va incloure l’estrena de la cançó Cenacle, amb música de Pascal Comelade. 

M. Teresa Cabré 
Presidenta de la Secció Filològica
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