
JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC  
A BALAGUER (NOGUERA) 

 

9 i 10 de juny de 2017 
 

Sala d’Actes de l’Ajuntament 
(plaça del Mercadal, 1) 

 
Coordinació: 

Josep Vallverdú i Ramon Sistac (IEC) i Joan Biscarri (Ajuntament de Balaguer) 
 

Des de 1990, la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, en exercici de la funció 
que té encomanada d’acadèmia de la llengua, visita periòdicament indrets 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 administratives i seus universitàries, la Secció Filològica 
persegueix un doble objectiu: donar 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, percepcions i 
reivindicacions de la gent del país. 

Balaguer, entre l’horta i el secà, és la capital nova del comtat d’Urgell, cap i casal de la 
Noguera, segona ciutat de Ponent i punt d’encontre de les rutes entre el Pirineu i la Plana. És per 
tot això que enguany esdevé el centre d’interès de la Secció Filològica. Un territori, doncs, de 
gran valor estratègic i, alhora, de grans oportunitats per al desenvolupament de la nostra llengua, 
on la Secció Filològica farà la seua sessió ordinària de treball —el seu ple mensual— i, a més, al 
llarg d’un dia i mig intentarà d’obtenir, a través de dues sessions públiques, una bona 
radiografia de l’estat de la llengua, la literatura i la cultura catalanes en una ciutat i un territori 
que, sense renunciar a una història esplendorosa, basteixen desacomplexadament el futur. 

La creació literària, els seus orígens i perspectives, l’evolució del català de Ponent o les 
actituds dels seus parlants davant dels canvis són alguns dels aspectes que tant l’Ajuntament de 
Balaguer com la Secció Filològica —en tant que coorganitzadors de les jornades— us proposem 
com a motiu de reflexió col·lectiva. 
 

    
 
Organitzen aquestes jornades la Secció Filològica de l’IEC i l’Ajuntament de Balaguer, amb la 
col·laboració de la Càtedra Màrius Torres de la Universitat de Lleida i de l’Obra Social ”la Caixa”. 

 
 

 

 

 
 

  

 



 

Divendres 9 de juny. Literatura i aspectes culturals 
 
18.00 h: Obertura de les Jornades a càrrec de Joan Biscarri, regidor de Cultura de l’Ajuntament 

de Balaguer, i de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica 
 

18.15 h: Ignasi Aldomà (professor de la Universitat de Lleida) 
El concepte de Ponent, de Vallverdú a la vegueria que no arriba mai 

 
18.30 h: Jordi Mir (membre de la Secció Filològica de l’IEC) 

Tremp i Balaguer, amb el Montsec al mig 

 
18.45 h: Carme Alòs (directora del Museu de la Noguera) 

La cultura andalusina i el castell de Balaguer 

 
19.00 h: Margarida Prats (professora de la Universitat de Barcelona) 

Llegir Màrius Torres, avui 
 
19.15 h: Josep Vallverdú (membre de la Secció Filològica de l’IEC) 

Teresa Pàmies, exili i talent 

 
19.45 h: Taula rodona: L’aportació de l’occident català a la postmodernitat literària 

Modera: Imma Farré (membre de la Càtedra Màrius Torres  
de la Universitat de Lleida) 
Participants: Rafel Molina, Carles M. Sanuy, Pep Coll i Albert Villaró (escriptors) 

 
20.30 h: Col·loqui 
 
20.45 h: Fi de la sessió 
 

Dissabte 10 de juny. Llengua 

 
11.00 h: Mercè Lorente (membre de la Secció Filològica de l’IEC) 

La Gramàtica de la llengua catalana, l’Ortografia catalana i els recursos lingüístics 

de l’IEC 

 
11.20 h: Josefina Carrera-Sabaté (professora de la Universitat de Barcelona) 

Alguns aspectes de pronunciació del lleidatà actual: entre la persistència i l’oblit 

 
11.40 h: Albert Turull (professor de la Universitat de Lleida) 

Història i terra a la toponímia de la Noguera 

 
12.00 h: Aitor Carrera (professor de la Universitat de Lleida) 

Algunes consideracions dialectològiques sobre el català de Balaguer i de la comarca 

de la Noguera 

 
12.20 h: Taula rodona: Vora trenta anys després de la Proposta per a un estàndard oral de la 

llengua catalana 
Modera: Joan Julià-Muné (professor de la Universitat de Lleida) 
Participants: Oriol Camps (membre de la Secció Filològica), Imma Creus (professora 
de la Universitat de Lleida) i Noëlia Motlló (doctoranda de la Universitat de Lleida 
i professora d’ensenyament secundari) 

 
13.05 h: Col·loqui 
 
13.25 h: Cloenda de les jornades a càrrec de Jordi Ignasi Vidal, alcalde de Balaguer,  

   i de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica 
 
13.45 h: Fi de la sessió 


