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RAMIS, MARTINA - ACN · ID 607134 

Palma (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha retut homenatge aquest dilluns a les figures 
d'Antoni M. Alcover i Pompeu Fabra, com a impulsors de la recuperació de la llengua catalana al 
llarg del s.XX. Enguany, la Secció Filològica compleix cent anys d'història i per això s'ha volgut 
recordar la importància de la tasca d'Alcover i Fabra en favor de la normalització i la consolidació 
del català, així com reafirmar la vitalitat, la creativitat expressiva i el dinamisme innovar del 
català en tots els àmbits del coneixement. El president d'aquesta secció, Isidor Marí, ha dit que 
tothom ha de contribuir per "vertebrar" un espai lingüístic i cultural propi en l'escena mundial ja 
que es donen les condicions. 
Fa 100 anys de la creació de la Secció Filològica per part d'Enric Prat de la Riba, qui signà un 
dictamen en el que es designaven els membres d'aquest apartat. Aquests serien el mallorquí 
Antoni M. Alcover i el català Pompeu Fabra. A ambdós s'ha volgut retre un particular homenatge 
a Palma, per tal d'agrair la tasca que feren. D'una banda, Alcover es va dedicar a recórrer tot el 
territori de llengua catalana a fi d'estudiar-ne les diverses varietat i promoure'n l'estima arreu 
dels Països Catalans. D'altra banda, Fabra va ordenar i institucionalitzar la llengua, i per tant, 
s'ha volgut destacar el caràcter integrador i de codificació de Fabra i l'IEC, respectant la 
diversitat interna de la llengua catalana.  
 
L'acte s'ha celebrat a Palma per posar de relleu la importància que han tingut alguns membres 
dins l'IEC. De fet, les relacions entre aquest organisme i les Illes Balears han estat intenses des 
de l'inici. Només cal pensar en Miquel dels Sants Oliver, com a un dels fundadors de l'IEC; 
Antoni M. Alcover, com un dels membres de la Secció Fiológica; entre d'altres, com Miquel Costa 
i Llobera o Francesc de Borja Moll.  
 
El president de l'IEC, Salvador Giner, ha volgut destacar el paper de l'IEC dins la societat. Ha dit 
que la seva visió pròpia és la de ser una "acadèmia activa", que no accepta que la seva funció 
consisteixi en esdevenir "l'àmbit de trobada i aixopluc moral" dels seus membres. Giner ha 
destacat que l'IEC té un arrelament cultural, científici i social a tots els països que comparteixen 
la llengua, la cultura i la civilització catalana.  
 
Per part seva, el president del govern balear, Francesc Antich, ha dit que els 100 anys són "com 
a molt, la majoria d'edat", ja que la llengua catalana és ben "viva" i l'IEC té la tasca d'ajudar a 
consolidar aquesta vitalitat enfront dels reptes, que, a cops es presenten com a "oportunitats" 
però també com a "risc", com és el cas de les noves tecnologies. En aquest sentit, ha dit que 
l'IEC ha de fer "esforços" per mantenir-la ben activa.  
 
El president de la Secció Filològica, l'eivissenc Isidor Marí, ha dit que Palma és un lloc indicat per 
emprendre les celebracions d'aquest departament perquè a les Illes sempre hi ha hagut una 
participació "especialment rellevant" de representants en la "composició, orientació i activitat". 
Marí ha dit que actualment la Secció Filològica té 8 membres procedents de les Balears, i 24 en 
conjunt pertanyen a l'IEC. També ha volgut remarcar que actualment es donen les condicions 
per esdevenir "iguals entre les llengües i les cultures del món". Només falta, ha dit, la confiança 
en les forces, la conjunció de la societat de tots els països de llengua catalana, "uns lideratges 
polítics, econòmics i culturals" que creguin en les capacitat de la gent de l'IEC i que treballin 
amb la "mateixa lucidesa i tenacitat" que ara fa 100 anys, per tal "d'articular, vertebrar i 
consolidar" un espai lingüístic i cultural propi en l'escena mundial".  
 
A l'acte de celebració també s'ha repassat la contribució d'Antoni M. Alcover, s'ha presentat un 
espai d'internet que recull la seva obra, i s'ha presentat l'edició de les 'Obres Completes' de 
Fabra. També s'ha explicat que durant aquest 2011, que també coincideix amb el centenari de la 
mort del poeta Joan Maragall es faran actes commemoratius sota el lema '2011, l'any de la 
paraula viva'.  
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L'acadèmia de la llengua catalana homenatja Fabra i Alcover en el 
centenari de la creació de la Secció Filològica

L'acte ha tingut lloc a Palma, terra de molts membres de l'Institut d'Estudis Catalans
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 Dilluns, 4 d'abril de 2011 22:38 h

L'acadèmia de la llengua catalana homenatja
Fabra i Alcover en el centenari de la creació de la
Secció Filològica
Palma (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha retut homenatge aquest dilluns a les figures

d'Antoni M. Alcover i Pompeu Fabra, com a impulsors de la recuperació de la llengua catalana al llarg

del s.XX. Enguany, la Secció Filològica compleix cent anys d'història i per això s'ha volgut recordar la

importància de la tasca d'Alcover i Fabra en favor de la normalització i la consolidació del català, així

com reafirmar la vitalitat, la creativitat expressiva i el dinamisme innovar del català en tots els àmbits

del coneixement. El president d'aquesta secció, Isidor Marí, ha dit que tothom ha de contribuir per

"vertebrar" un espai lingüístic i cultural propi en l'escena mundial ja que es donen les condicions.

L'acadèmia de la llengua catalana homenatja Fabra i Alcover en el cent... http://www.directe.cat/acn/acn/537394/l-academia-de-la-llengua-catal...
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Noticias agencias

IEC comienza en Palma la celebración del centenario de su sección
filológica
04-04-2011 / 15:02 h

Palma, 4 abr (EFE).- El Institut d'Estudis Catalans (IEC) inicia la conmemoración del centenario de la "Sección Filológica" en Palma con un programa de

actividades titulado "2011, el año de la palabra viva" que mostrará la creatividad expresiva y el dinamismo innovador del catalán y promoverá su vitalidad.

En 1911, cuatro años después de la fundación del IEC, Enric Prat de la Riba creó la "Sección Filológica y la Sección de Ciencias", de la que surgiría, en 1968,

la Sección de Filosofía y Ciencias Sociales y, en 1989, las actuales secciones de Ciencias Biológicas y de Ciencias y Tecnología, según ha informado la

institución en un comunicado.

Este año, coincidiendo en su centenario, la sección filológica y las secciones de ciencias han organizado una serie de actos con el objetivo de reconocer la

aportación de sus primeros miembros en la normalización y la consolidación del catalán en el siglo XX y al progreso de la ciencia en esta área lingüística.

Por otro lado, las actividades que se celebrarán servirán para reafirmar la vitalidad, la creatividad expresiva, el dinamismo innovador y la plena vigencia del

catalán en todos los ámbitos del conocimiento.

La conmemoración del centenario arranca hoy en el Teatro Principal, con un acto al que se prevé la asistencia del presidente del Govern, Francesc Antich; el

presidente del IEC, Salvador Giner, y la rectora de la Universidad de las Islas Baleares (UIB), Montserrat Casas, entre otras autoridades.

La relación entre el IEC y Baleares ha sido intensa y constante desde el principio, ya que Miquel dels Sants Oliver fue uno de los fundadores del IEC y,

además de Antoni M. Alcover, han sido miembros de la Sección Filológica, entre otros como Miquel Costa i Llobera, Joan Alcover, Francesc de Borja Moll,

Salvador Galmés, Gabriel Alomar, Josep M. Llompart o Marià Villangómez.

El acto inaugural girará en torno a Antoni M. Alcover y Pompeu Fabra, con el fin de subrayar públicamente la complementariedad de la obra de los dos

lingüistas que impulsaron la recuperación del catalán en el siglo XX, compaginando la movilización de la sociedad de todo el territorio lingüístico alcanzada

por Alcover, y el riguroso esfuerzo de ordenación de institucionalización de Fabra.

En el acto de hoy, la profesora M. Pilar Perea presentará un espacio de internet en la página del IEC que recoge la obra digitalizada de Antoni M. Alcover.

También se presentará la edición de las obras completas de Pompeu Fabra, dirigida por Joan Solà y Jordi Mir. EFE
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Política 14/04/2011 23:24  h.

Mas: "Aquest país ha fet grans
coses amb instruments
relativament petits"
El president homenatja Prat de la Riba destacant que "va
ser capaç de fer grans coses amb pocs recursos"

El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha defensat en plena onada de

protestes per la retallada en els serveis públics, especialment a la sanitat,

afirmant que "aquest país ha fet grans coses amb instruments relativament

petits".

Ho ha declarat durant un homenatge al primer president de la

Mancomunicat de Catalunya i creador de la Secció Filològica de l'Institut

d'Estudis Catalans (IEC), Enric Prat de la Riba, del qual ha destacat que "va

ser capaç de fer grans coses amb pocs recursos", de manera que l'ha descrit

com un "impulsor, constructor i líder". L'acte institucional s'ha celebrat

aquest dijous al vespre al Palau de la Generalitat amb motiu del centenari de

la Secció Filològica de l'IEC.

Mas ha remarcat de Prat de la Riba que "no va ser el gegant de la llengua, el

lingüista, el normalitzador, el codificador, no va ser el mestre", però ha

subratllat que "va ser l'impulsor, el constructor i la persona que va posar el

lideratge".

El president assegura que Prat de la Riba tot allò ho va fer "amb uns estris

molt curts i, ara que se'n parla tant, pràcticament sense diners". En aquest

sentit, el cap de l'executiu ho ha lligat amb l'actual context de contenció

econòmica i ha assenyalat que "malgrat les nostres estretors actuals, malgrat

els ajustaments que s'han de fer, no podem oblidar que, en aquest fil roig de

la història de Catalunya, aquest país ha fet grans coses amb instruments

relativament petits".
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Barcelona (ACN).- El president de la Generalitat, Artur Mas, s'ha defensat en plena onada de protestes
per la retallada en els serveis públics, especialment a la sanitat, afirmant que "aquest país ha fet grans
coses amb instruments relativament petits". Ho ha declarat durant un homenatge al primer president de
la Mancomunicat de Catalunya i creador de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), Enric
Prat de la Riba, del qual ha destacat que "va ser capaç de fer grans coses amb pocs recursos", de
manera que l'ha descrit com un "impulsor, constructor i líder". L'acte institucional s'ha celebrat aquest
dijous al vespre al Palau de la Generalitat amb motiu del centenari de la Secció Filològica de l'IEC.
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Mas: "Aquest país ha fet grans coses amb instruments relativament petits"

El president homenatja Prat de la Riba destacant que "va ser capaç de fer grans coses amb pocs recursos"
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Cent anys de la Secció Filològica de l'IEC
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L'Institut  d'Estudis  Catalans  va  celebrar  ahir,  al
Palau de  la  Generalitat,  l'inici  del  centenari  de  la
seva Secció Filològica, en què es va homenatjar els
lingüistes  Antoni  M.  Alcover  i  Pompeu Fabra,  dos
llegats complementaris en la recuperació del català.
Es va presentar l'obra digitalitzada d'Alcover i el setè
volum  de  les  Obres  completes  de  Fabra,  que
podrien quedar enllestides el 2013.
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El llegat de Mossèn Alcover i Pompeu Fabra centren

l'homenatge a la Secció Filològica

L'IEC celebra el centenari de la institució en un acte institucional al

Palau de la Generalitat
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L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) commemora aquest any el centenari de la creació de la seva Secció Filològica,

i ho farà amb un acte institucional aquest dijous al Palau de la Generalitat, que presidirà el president de la

Generalitat, Artur Mas; i girarà al voltant de les figures del manacorí Antoni Maria Alcover i Pompeu Fabra.

L'objectiu és subratllar públicament la complementarietat de l'obra dels dos grans lingüistes de la primera Secció

Filològica, que va impulsar la recuperació de la llengua catalana al llarg del segle XX.

En l'acte hi participaran el president de l'IEC, Salvador Giner; el president de la Secció Filològica, Isidor Marí;

els professors de la Universitat de Barcelona (UB) Maria Pilar Perea i Josep Murgades, i el codirector de l'edició

'Obres completes', de Pompeu Fabra.

Al llarg de l'acte Perea presentarà un espai d'internet que recopila l'obra digitalitzada d'Alcover, així com l'edició

de les 'Obres completes', que ha arribat al setè volum, dedicat a les 'Converses filològiques', que també serà

accessible en línia.

La Secció Filològica, juntament amb la Secció de Ciències, va ser creada el 1911 per Enric Prat de la Riba,

quatre anys després de la fundació de l'IEC.
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Paraules clau:

IEC Secció Filològica acte institucional centenari

L'opinió del lector

Nom (obligatori): 

Correu electrònic (obligatori): 

Comentari (màxim: 500 caràcters): 

 Accept les condicions de les normes d'ús i avís legal

Advertiment

Recordi que vostè és responsable de tot allò que escriu i que es revelaran a les autoritats públiques competents i

als tribunals les dades que siguin requerides legalment (nom, e-mail i IP del seu ordinador, com també informació
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