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Presentació

Les reunions de la Secció Filològica que un cop l’any tenen lloc fora de la seu de Bar-
celona tenen com a finalitat principal conèixer de prop les iniciatives culturals i 
lingüístiques que es fan en l’àmbit de la llengua catalana. Conèixer-les per tenir-les 
en compte, però, sobretot, per poder afinar la percepció sobre l’estat de la llengua en 
el territori, la força de les activitats que s’hi organitzen, els suports possibles que po-
den concórrer en la tasca de la Secció Filològica i els consensos sobre la construcció 
de l’estàndard. Aquestes reunions són, doncs, cabdals com a font d’informació i in-
dispensables per a l’establiment de complicitats col·lectives sobre la llengua.

També és fonamental per a la Secció Filològica difondre els treballs que està rea - 
litzant sobre la normativa, una de les funcions que li va ser encomanada en la seva 
creació, l’any 1911. És la Secció Filològica la que, en el si de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, elabora i actualitza els recursos normatius sobre la gramàtica, el lèxic i l’or-
tografia, recursos inevitablement lligats a la llengua viva, a l’estàndard autogestio-
nat pels parlants; recursos, en suma, que incorporen una variació raonable i 
raonada de les varietats dialectals amb el propòsit que tots els parlants de la llengua 
puguin reconèixer-se en el model que s’estableix.

Heus, doncs, la doble funció que tenen les reunions itinerants de la Secció Filolò-
gica que es van començar a organitzar el 1990, quan Antoni Maria Badia i Margarit 
n’era el president.

En aquesta ocasió, la Secció ha volgut reunir-se en terres de Ponent, més enllà 
de Lleida, la ciutat que va hostatjar aquesta reunió l’any 1991, i més concretament 
a Balaguer, cap i casal de la Noguera, la capital nova del comtat d’Urgell i la segona 
ciutat de Ponent. Balaguer, «entre l’horta i el secà», com diu el díptic de presentació 
de la Jornada, «punt d’encontre de les rutes entre el Pirineu i la Plana». Balaguer, 
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ciutat on va néixer l’escriptora Teresa Pàmies i on actualment viu el nostre com-
pany i amic Josep Vallverdú, també membre de la Secció Filològica. Balaguer, una 
ciutat en què destaca l’interès de les autoritats per promoure els talents locals.

La trobada, celebrada conjuntament amb l’Ajuntament de Balaguer, amb la 
col·laboració de la Delegació de l’IEC a Lleida, la Càtedra Màrius Torres de la Uni-
versitat de Lleida, el Centre d’Empreses Innovadores (CEI) de Balaguer, el Museu 
de la Noguera i l’Obra Social “la Caixa”, permetrà fer aquest intercanvi de coneixe-
ment entre els membres de la Secció Filològica i els estudiosos, els erudits, els profes-
sors i els escriptors i especialistes que centren en aquestes terres la seva vida quotidi-
ana i professional i de qui tant podem aprendre els qui, des de l’IEC, treballem per 
poder disposar d’eines que orientin el bon ús de la llengua. 

En acabar el procés d’edició d’aquesta publicació, hem hagut de lamentar el 
traspàs de Joan Julià-Muné, el 7 de juliol de 2020, que va moderar la taula rodona 
La proposta de l’estàndard oral (IEC 1990, 1992): un quart de segle després.

M. Teresa Cabré
Presidenta de la Secció Filològica
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