
JORNADES DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC  
A CASTELLÓ D’EMPÚRIES (ALT EMPORDÀ) 

 

13 i 14 d’abril de 2018 
 

Capella de Santa Clara 
(carrer Carbonar, s/n) 

 
Coordinació: 

Josep M. Nadal, Gemma Rigau, Mila Segarra i Mariàngela Vilallonga (IEC), 
 i Jordi Canet (Ajuntament de Castelló d’Empúries) 

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.  

A l’edat mitjana, Castelló d’Empúries era la capital del comtat d’Empúries. Els comtes d’Empúries van 
ser protectors i mecenes de trobadors i joglars, alguns fins i tot van excel·lir en l’art de trobar. El Museu 
d’Història Medieval i el Centre d’Estudis Trobadorescos són una mostra de la vitalitat cultural de la vila 
empordanesa. Castelló d’Empúries i la ciutat de Figueres són dos llocs cabdals de la geografia literària de 
l’escriptor Carles Fages de Climent. La Generalitat de Catalunya ha declarat l’any 2018 Any Carles Fages de 
Climent per recordar el cinquantè aniversari de la mort del poeta. 

En aquestes jornades, reflexionarem sobre la construcció literària de l’Empordà, sobre el pes que ha tingut 
en la fixació de la llengua catalana i sobre l’evolució del mite de l’Empordà. I recordarem Modest Prats, 
nascut a Castelló d’Empúries, i Maria Àngels Anglada, que va fer de l’Empordà la seva terra d’adopció. 

Per tots aquests bons motius, la Secció Filològica es desplaça enguany a Castelló d’Empúries. 
 

                 
                          Claustre de l’IEC, Barcelona                                   Basílica de Santa Maria, Castelló d’Empúries 

 
Organitzen aquestes jornades la Secció Filològica de l’IEC i l’Ajuntament de Castelló d’Empúries, amb la col·laboració 
de la Càtedra de Patrimoni Literari Maria Àngels Anglada - Carles Fages de Climent, del Parc Natural dels Aiguamolls 
de l’Empordà i de l’Obra Social “la Caixa”. 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Divendres 13 d’abril. Literatura  
 
17.00 h Obertura de les Jornades a càrrec de Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries,  

i de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC 
 

17.20 h Míriam Cabré (professora de la Universitat de Girona) 
La Catalunya dels trobadors: nous enfocaments 

 
17.40 h Sadurní Martí (professor de la Universitat de Girona) 

Poetes i mecenes de la poesia catalana del segle XIV: una relectura 

 
18.00 h Francesc Montero (professor de la Universitat de Girona) 

Josep Pla, Carles Fages de Climent i Manuel Brunet: d’Emporion a l’Empordà 

 
18.20 h Taula rodona: La construcció literària de l’Empordà  

Moderadora: Mita Casacuberta (professora de la Universitat de Girona) 
Participants: Vicenç Pagès Jordà i Adrià Pujol (escriptors) 

 
19.20 h Col·loqui 
 
19.45 h Fi de la sessió 

* * * 
 
20.00 h Concert d’orgue a càrrec de Pau Riuró, organista de Castelló d’Empúries 

Basílica de Santa Maria (pl. Mossèn Cinto Verdaguer, 1). Programa: 
 

Joan Baptista Cabanilles  Pasacalles de 1º tono 

(1644-1712) 

Johann Sebastian Bach  Vater unser im Himmelreich, BWV 636 
(1685-1750)  Christ lag in Todesbanden, BWV 625 

Louis Vierne  Rêverie, op. 31 núm. 10 
(1870-1937) 

Anselm Viola  Sonata de clarins, en re major 
(1738-1798) 

 

Dissabte 14 d’abril. Al cor de la llengua 

 
11.00 h Francesc Feliu (professor de la Universitat de Girona) 

L’Empordà en l’espai imaginari de la llengua 

 
11.30 h Narcís Comadira (poeta, pintor, dramaturg, traductor, periodista i crític literari) 

«Llengua meva malalta» 

 
12.15 h Joan Vallès (professor de la Universitat de Barcelona i membre de la Secció de Ciències 

Biològiques de l’IEC) 
Etnobotànica i fitonímia: plantes, noms, cultura popular i literatura a l’Alt Empordà 

 
12.45 h Isidor Marí i Josep M. Nadal (membres de la Secció Filològica de l’IEC) 

Lectura de textos de Modest Prats 
 
13.15 h Col·loqui 
 
13.40 h Cloenda de les Jornades a càrrec de Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries,  

i de M. Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’IEC 
 
14.00 h Fi de la sessió 


