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EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 25 D’OCTUBRE DEL 2013

LLENGUA

La secció filològica de
l’Institut d’Estudis Catalans
es reuneix a Santa Coloma
a Trenta-un membres de la secció participen avui i demà en unes jornades a la
Casa de la Paraula a Commemoren el centenari de les ‘Normes ortogràfiques’
del Centre d’Estudis Selvatans, que parlarà sobre
la toponímia selvatana; el
lingüista Jordi Dorca ho
farà sobre els parlars de les
Guilleries, i Montserrat
Adam (UB), sobre la morfologia verbal i nominal al
nord del català central.

X. Castillón
SANTA COLOMA DE FARNERS

La secció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans
(IEC) celebra avui i demà a
la Casa de la Paraula de
Santa Coloma de Farners
les jornades que organitza
anualment en una de les
contrades del territori
lingüístic. Aquestes jornades s’organitzen amb motiu del centenari de les
Normes ortogràfiques de
l’IEC i hi participaran 31
membres de la secció filològica, com ara el seu president, Isidor Marí; la vicepresidenta, Gemma Rigau, i Ramon Sistac com a
secretari, així com també
Jaume Cabré, Joaquim
Mallafrè, Joaquim Maria
Puyal, Màrius Serra i
Francesc Vallverdú, entre
altres filòlegs i escriptors.
Les jornades estan coorganitzades pel Centre d’Estudis Selvatans, en representació de la Coordinadora de Centres d’Estudis
Locals de Parla Catalana,
amb el patrocini de l’Ajuntament de Santa Coloma
de Farners i l’Obra Social
La Caixa, i amb la col·laboració del Consell Comarcal
de la Selva.
Les jornades s’obriran
avui a dos quarts de sis de
la tarda, amb una sessió
dedicada al jurista, editor i

Isidor Marí, el 2011 a la UdG ■ LLUÍS SERRAT

Un concert per a Espriu

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

Les sessions acadèmiques
de les jornades es complementaran amb altres activitats com ara el concert Sons
d’Espriu (20 h), que oferirà
avui el Brossa Quartet de
Corda a la Biblioteca Joan
Vinyoli, amb motiu del cente-

nari del poeta, nascut a Santa
Coloma. Demà, després de la
cloenda de les jornades, tindrà lloc al parc de Sant Salvador la Ruta literària Joan Vinyoli, guiada per Pep Solà,
amb poemes recitats per
Núria Candela (12.30 h).

escriptor Josep Maria Mas
Solench (Santa Coloma de
Farners, 1925-2005) i a
diversos temes de llengua,
moderada per Joan Veny.
En aquesta primera ses-

sió, hi intervindran Mariàngela Vilallonga, directora de la càtedra M. Àngels Anglada de la UdG; el
doctor en història Elvis
Mallorquí, vicepresident

La Lliga del Bon Mot
Demà, a les deu del matí,
començarà una sessió moderada per Carles Miralles
en què Narcís-Jordi Aragó
recordarà l’eclesiàstic i
escriptor Ricard Aragó
(Santa Coloma de Farners,
1883-1963), conegut com
a Ivon l’Escop i fundador
de la Lliga del Bon Mot, i
també hi intervindran
Joan Ferrer i Francesc Feliu (UdG), amb una conferència sobre les traduccions bíbliques de Mn. Frederic Clascar. A continuació, Narcís Figueras, director del Patronat Francesc Eiximenis de la Diputació, hi parlarà sobre els
Jocs Florals a la Selva; Pep
Solà, farà un parlament
titulat Joan Vinyoli i el crit
de la natura, i Margarida
Casacuberta, directora de
la càtedra Joan Vinyoli de
poesia
contemporània,
farà una presentació
d’aquesta nova càtedra de
la UdG, abans del col·loqui i
la cloenda de les jornades
(12.20 h). ■

PATRIMONI

LA JONQUERA

El Museu Memorial de
l’Exili (Mume), de la Jonquera, oferirà diumenge
una jornada de portes
obertes (10 a 14 h) i una visita guiada gratuïta (11
h), per a la qual cal confirmar l’assistència trucant
al telèfon 972 55 65 33. ■
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Portes obertes
i visita gratuïta
al Mume

