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Presentació

Un any més, la Secció Filològica compleix el compromís de reunir-se fora de la seu 
de Barcelona. Un any més aprofita aquesta sortida per celebrar una jornada d’estu-
di i reflexió sobre la llengua i la cultura catalanes de bracet amb els especialistes i les 
institucions culturals del territori. I, un cop més, una població de l’àmbit català 
acull la Secció Filològica i li obre les portes a fi de compartir el que saben els uns i els 
altres i de conèixer allò que es fa en matèria cultural, sovint poc visible en el paisatge 
global del país. 

Enguany, la Secció ha celebrat aquesta trobada a Castelló d’Empúries, capital 
del comtat d’Empúries, a l’edat mitjana, centre de comtes, trobadors i joglars, un 
dels llocs cabdals de la geografia literària de l’escriptor Carles Fages de Climent, de 
qui la Generalitat de Catalunya commemora, l’any 2018, el cinquantè aniversari 
de la seva mort.

Hem pogut visitar una població rica en patrimoni històric, conèixer de primera 
mà els estudis d’alguns especialistes de la zona, molts d’ells professors de la Univer-
sitat de Girona, i escoltar ponències de gran interès, des dels trobadors a la literatu-
ra i la llengua actuals de l’Empordà.

La primera sessió, dedicada a la literatura i celebrada el dia 13 d’abril a la tar-
da, iniciada amb una presentació protocol·lària per part de l’alcalde de Castelló 
d’Empúries, Salvi Güell, i la presidenta de la Secció, M. Teresa Cabré, es va centrar 
més específicament en la literatura amb les ponències de Miriam Cabré i Sadurní 
Martí sobre els trobadors i la contribució de Francesc Montero sobre Josep Pla, Fa-
ges de Climent i Manuel Brunet. Va tancar la sessió una interessantíssima taula 
rodona coordinada per Margarida Casacuberta sobre la construcció literària de 
l’Empordà, en què van participar els escriptors Vicenç Pagès i Adrià Pujol.
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L’endemà, dissabte 14 d’abril, va tenir lloc la sessió dedicada a la llengua, en la 
qual Francesc Feliu va pronunciar una primera ponència sobre l’Empordà en l’ima-
ginari de la llengua, Narcís Comadira va exposar tot un seguit de reflexions perso-
nals sobre la llengua catalana i Joan Vallès ho va complementar amb una interven-
ció descriptiva sobre els noms de plantes a l’Alt Empordà. 

La sessió es va tancar amb una intensa i emotiva lectura de textos de Modest 
Prats, membre de la Secció Filològica que va morir el 2014, a càrrec de Josep M. 
Nadal i Isidor Marí. Amb unes darreres paraules d’agraïment i de valoració de les 
Jornades per part de la presidenta de la Secció i amb el comiat de l’alcalde de la vila, 
es va cloure la trobada. 

Com és habitual en aquestes sortides anuals, els membres de la Secció Filològi-
ca, a més de les sessions de caire científic, van poder gaudir del patrimoni cultural 
de Castelló d’Empúries amb una visita a la casa pairal de l’escriptor Carles Fages de 
Climent, de qui es commemoren oficialment els cinquanta anys de la defunció, guia-
da per Joan Ferrerós i Carles Fages Torrents, i d’un concert d’orgue a la basílica de 
Santa Maria a càrrec del seu organista, Pau Riuró.

L’èxit d’aquesta sortida va ser possible gràcies a la dedicació de Mariàngela Vila-
llonga, Josep M. Nadal, Mila Segarra i Gemma Rigau, membres de la Secció Filolò-
gica que en van ser els organitzadors.

Un cop més, com hem dit a l’inici, una sortida enriquidora, gratificant i plena 
de contingut, gràcies a la qual la Secció Filològica va tenir l’oportunitat de compar-
tir coneixements, reflexions i afectes amb una població plena d’història i uns espe-
cialistes dedicats.

M. Teresa Cabré 
Presidenta de la Secció Filològica
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