LA SECCIÓ FILOLÒGICA

És una de les cinc seccions actuals de l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC), l’acadèmia catalana de
les ciències i les humanitats. La Secció Filològica
fou creada, juntament amb la Secció de Ciències,
l’any 1911 i acompleix des d’aleshores la funció
d’acadèmia de la llengua catalana que té encomanada l’Institut.
La composició inicial de la Secció Filològica integrava els dos grans lingüistes d’aquell moment:
Antoni M. Alcover, que en fou el primer
president, i Pompeu Fabra, que esdevindria el
principal codificador de la llengua catalana.
D’acord amb l’article 3 dels Estatuts de l’IEC,
corresponen a la Secció tres línies principals
d’actuació:

Cent anys
de la Secció
Filològica de
l’Institut d’Estudis
Catalans

• L’establiment de la normativa lingüística.
• La investigació i l’estudi científic de la llengua.
• El seguiment del procés de normalització en el
conjunt de les terres de llengua i cultura
catalanes.
Entre 2011 i 2013, centerari de les Normes
ortogr{fiques, se celebren un seguit d’activitats
commemoratives a tots els territoris de llengua
catalana i a diferents nivells, amb la finalitat que
tothom:
• reconegui la import{ncia de la vitalitat i la creativitat expressiva de la llengua catalana en la
societat d’avui,
• conegui què és, què fa i per què és útil per a la
societat una acadèmia de la llengua al segle XXI,
• comparteixi una visió clara de la complementarietat entre el model de llengua comuna o estàndard pròpia dels usos públics i les varietats regionals o locals de cadascun dels territoris.

2011 l’any de la paraula viva
L’Alguer, 9 i 10 de març de 2012
Teatre Cívic
Les activitats del Centenari
reben el suport de

Divendres, 9 de març
Divendres, 9 de març

18:00 h
Taula rodona
L’ENSENYAMENT DE LES LLENGÜES MINORITÀRIES
EN UNA ESCOLA PLURILINGÜE
Moderador: Joan-Elies Adell (director de l’Espai Llull,
Representació de la Generalitat de Catalunya a l’Alguer)

TEATRE CÍVIC DE L’ALGUER
17:30 h
Obertura i salutacions institucionals
Sergio Milia, Assessor de la Pública Instrucció, Béns
Culturals, Informació, Espectacles i Esport de la Regió
Autònoma de Sardenya
Isidor Marí, President de la Secció Filològica de l’IEC
Michele Casula, Comissari Extraordinari de la ciutat
de l’Alguer
Attilio Mastino, Magnific Rector de la Universitat de
Sàsser
Bruno Farina, Assessor de les Polítiques Culturals,
Juvenils i de les Iguals Oportunitats de la Província de
Sàsser
Joan-Elies Adell, Representant de la Generalitat de
Catalunya a l’Alguer

Dissabte, 10 de març

Participants:
Joaquim Arnau (Universitat de Barcelona i membre de la
Secció de Filosofia i Ciències Socials de l’IEC)
Vittorio Dell’Aquila (Centre de l’Étude Linguistique pour
l’Europe)
Francesc Ballone (Universitat Autònoma de Barcelona)
Angela Cherveddu (dirigent escol{stic del 2n Cercle
did{ctic de l’Escola de la Inf{ncia i Prim{ria de l’Alguer)
Giuseppe Corongiu (Regió Autònoma de Sardenya)
Mariolina Faedda (dirigent escol{stic de l’Institut
Professional per a Servicis Alberguers i de la Restauració de
l’Alguer –I.P.S.A.R.)
Ottavio Marcia (Ufficio Scolastico Regionale de Sardenya)
Franco Sanna (dirigent escol{stic de l’Escola Mitjana
Estatal “Alguer 2 + Fertília”)
Simonetta Sanna (Centre Lingüístic de l’Ateneu,
Universitat de Sàsser)
19:30 h
Presentació del llibres següents:
La gestió interestatal de les llengües transfrontereres
(IEC, 2011). A c{rrec de Joan A. Argenter (director de la
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació), curador del llibre,
i Giuseppe Corongiu (RAS), un dels autors.
El lèxic alguerès de l’agricultura i la ramaderia entre
els segles XVII i XVIII (IEC, 2012). A c{rrec de l’autor,
Andreu Bosch i Rodoreda.

L’any 2011 van coincidir els centenaris de la Secció
Filològica de l’IEC i de Joan Maragall, el poeta de la
paraula viva, que en l’Elogi de la Paraula afirma que
és “la cosa més meravellosa d’aquest món” i exalta
“la seva misteriosa força creadora”.
18:00 h
EL CENTENARI DE LA SECCIÓ FILOLÒGICA I
L’ANY DE LA PARAULA VIVA
Intervenció d’Isidor Marí, president de la Secció
Filològica de l’IEC. Introdueix Attilio Mastino,
Rector de la Universitat de Sàsser.
18:30 h
APUNTS SOBRE LA FIGURA DE RAMON
CLAVELLET
Intervenció de l’escriptor Raffaele Sari Bozzolo.
19:00 h
LA VITALITAT DE LA LLENGUA A TRAVÉS
DE LES CANÇONS
La segona dècada del segle XXI es presenta
musicalment rica i variada. Però quin model de
llengua segueixen els músics d’ara? Quina relació
tenen amb les lletres que canten ara?
-Presentació del DVD Pop Lletrat: Lletres sentides
(Enderrock-IEC).
-Lletres sentides alguereses, amb la intervenció
de Franca Masu i Claudio Gabriel Sanna.

CLOENDA

