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El Centre de Lectura i l'Institut d'Estudis Catalans homenatjaran Ramon 
Amigó
Les jornades de la Secció Filològica comptaran amb la presència de Josep Murgades

El Centre de Lectura acollirà els dies 20 i 21 d'abril les jornades de la Decció 
Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC). L'acte es realitza dins el context del 
centenari de la Secció Filològica i del centenari de la primera trobada d'Ateneus al 
Centre de Lectura. A més, també servirà per a retre homenatge a Ramon Amigó, 
insigne erudit reusenc i membre corresponent de la Secció Filològica, mort 
recentment.

Des de 1990, el ple de la secció Filològica visita periòdicament 
poblacions diverses de l'àmbit lingüístic català amb l'objectiu 
de celebrar-hi les jornades acadèmiques que permetin de 
mantenir contactes i intercanvis amb els estudiosos de cada 
lloc. El centenari ha adoptat com a lema 'L'any de la paraula 
viva' ja que "és una bona ocasió per la vitalitat de la llengua", 
ha assenyalat Isidor Marí, president de la secció Filològica de 
l'IEC.

Les jornades comptaran amb la presència de Montserrat 
Corretger, professora agregada de la URV; Xavier Ferré, 
professor lector de la URV; Miquel S. Jassans, artista, pintor i 
professor d'art; Eugeni Perea, escriptor i historiador; Carme Plaza, doctora en filologia catalana; 
Xavier Rull, professor titular de la URV, Josep Maria Martí, doctor en ciències de la informació, i 
els catedràtics Josep Murgades, Fina Masdéu Jordi Ginebra, entre altres.

La primera de les sessions se celebrarà el dia 20, a les 11 del matí, mentre que l'última el dia 
següent al voltant de dos quarts d'1 del migdia . El president del Centre de Lectura, Xavier 
Filella, ha explicat que "aprofitarem les jornades per anomenar la sala de converses amb el nom 
de Ramon Amigó". Aquestes reben el patrocini de l'Ajuntament de Reus, la Diputació de 
Tarragona, els Serveis Territorials de Cultura, la Fundació Privada Reddis i l'Obra Social 'la 
Caixa'.

La Secció Filològica de l'IEC està integrada per un màxim de vint-i-vuit membres numeraris i 
trenta de corresponents, d'entre els quals hi ha representades les diverses àrees 
d'especialització, totes les terres de llengua catalana i els nuclis més rellevants de la 
catalanística internacional.
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