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Presentació

Des del 1990, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), en exercici 
de la funció que té encomanada d’acadèmia de la llengua, visita periòdicament in-
drets diversos de la geografia lingüística del català. De l’Alguer al Matarranya, 
d’Andorra a Elx o de Perpinyà al Carxe, tot passant per totes les capitals adminis-
tratives i seus universitàries, la Secció Filològica persegueix un doble objectiu: do-
nar a conèixer el seu treball regular als diversos actors del territori i, al mateix 
temps, informar-se de l’estat del català i dels anhels, les percepcions i les reivindica-
cions de la gent del terrer. En aquesta ocasió, les Jornades es van celebrar a l’Hospi-
talet de Llobregat els dies 21 i 22 d’octubre del 2016.

L’Hospitalet de Llobregat és, en nombre d’habitants, la segona ciutat de Catalu-
nya i la cinquena de tota l’àrea lingüística catalana. Un territori, a més, d’una gran 
complexitat sociolingüística i cultural i, alhora, de grans oportunitats per al desenvo-
lupament de la nostra llengua. La Secció Filològica hi va fer la seva sessió ordinària 
de treball —el ple mensual— i, a més, al llarg d’un dia i mig d’intervencions, va po-
der fer-se una bona idea de l’estat de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en 
una ciutat que treballa infatigablement per encarar sense complexos el seu futur.

La integració, la creació, el seu passat, les dades demolingüístiques o les actituds 
dels parlants són alguns dels temes que s’havien proposat com a motiu de reflexió 
col·lectiva.

Va obrir la visita a l’Hospitalet la recepció que va tenir lloc a l’Ajuntament, 
amb la participació de l’alcaldessa, Núria Marín, i els representants de les entitats 
culturals de la ciutat.

Les activitats acadèmiques pròpiament dites es van distribuir en dues ses-
sions. En la primera sessió, que es va celebrar a la tarda del dia 21, es van tractar 
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temes de llengua; en la segona, que va tenir lloc l’endemà, temes de literatura i 
cultura.

Les contribucions de Josep Moran, Albert Fabà, Gemma Vázquez i Ahmed Ya-
fou van permetre de tractar temes sobre la llengua i les condicions sociolingüístiques 
de l’Hospitalet, com també presentar activitats que es duen a terme encaminades  
a la integració de la societat a la llengua i a la comunitat. Gemma Rigau, en nom de 
la Secció Filològica, hi va presentar la Gramàtica de la llengua catalana de l’IEC 
(2016), aleshores encara no publicada. 

La sessió dedicada a la literatura, en la qual van participar Carles Ferrer, Jordi 
Canal, Matilde Marcé, Joan Francesc Marco, i Gemma Isern i Olga Marcos, va pre-
sentar un estudi sobre la presència de l’Hospitalet en la literatura i un seguit d’expo-
sicions sobre les moltes activitats literàries i culturals de la ciutat.

Les sessions acadèmiques es van complementar amb un excel·lent espectacle de 
jazz manouche a cura de l’Escola de Música – Centre de les Arts i una interessantíssi-
ma visita guiada feta pels arquitectes responsables de la celebració «Bellvitge 50», on 
vam tenir l’oportunitat de conèixer l’evolució del barri des de la seva creació fins ara. 

Podem dir que les Jornades van ser molt fructíferes, perquè van permetre als 
membres de la Secció no només conèixer la dinàmica cultural de la vila, amb una 
munió molt important d’organismes i institucions al servei de la cultura, sinó tam-
bé fer-se càrrec de com aquesta dinàmica apodera la població d’una zona, d’una 
complexitat social i cultural important, amb falta de visibilitat general, i els seus 
plans de cara al futur. La Secció Filològica, com va manifestar en l’acte de cloenda, 
desitja que aquest moviment cultural incideixi en la millora i la promoció de la llen-
gua pròpia de tot el territori.

M. Teresa Cabré 
Presidenta de la Secció Filològica
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