Jornades

2014

Secció Filològica de l'IEC
a Móra la Nova
Casal Municipal de Móra la Nova (Ribera d'Ebre)
(carrer Major, 88, entrada per la plaça de l'Església)

17 i 18 d'octubre de 2014
Des de l'any 1990, el Ple de la Secció Filològica de l'IEC duu a terme
jornades acadèmiques a diferents contrades del domini lingüístic de la
llengua catalana. La finalitat d'aquestes trobades acadèmiques i
cíviques és mantenir contactes i intercanvis amb els estudiosos de
cada lloc. Enguany, aquestes jornades se celebren a Móra la Nova.

En un context organitzatiu i de col·laboració amb una gran participació, el contingut acadèmic de les diferents
intervencions programades permetrà fruir de les aportacions lingüístiques, literàries i etnogràfiques d'especialistes
reconeguts del territori.

Programa
Divendres 17 d'octubre
17.30 h: Obertura de les jornades a càrrec dels representants de
les institucions
17.45 h: Olga Cubells, professora de la Universitat Rovira i Virgili
Els parlars de frontera: la zona de transició entre el
tortosí i el lleidatà
18.10 h: Natxo Sorolla, sociòleg, tècnic de la Xarxa CRUSCAT de
l'IEC i doctorand al CUSC-UB
La Franja: diglòssia, xarxes i substitució lingüística en
temps real
18.35 h: M. Teresa Cabré, membre de la Secció Filològica de l'IEC
De com ingènuament es troba una isoglossa
19.00 h: Miquel Esteve i Toni Orensanz, escriptors
El procés creatiu i la importància de l'entorn com a
referent (conversa moderada per Núria Grau, filòloga i
editora)
19.25 h: Col·loqui
20.00 h: Albert Pujol, director
Presentació de la Fira del Llibre Ebrenc i de Litterarum,
Fira d'Espectacles Literaris
Espectacle literari Lletres d'aigua, a càrrec del
cantautor Jesús Fusté
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Dissabte 18 d'octubre
12.00 h: Josep Sebastià Cid i Català, catedràtic de llengua
catalana i literatura de l'INS Julio Antonio de Móra
d'Ebre i doctor en didàctica de la llengua i la
literatura per la Universitat de Barcelona
Els escriptors de l'Ebre i la llengua: Carmel Biarnès
12.25 h: Ramon Vila, musicòleg, i Josep Moran, membre de la
Secció Filològica de l'IEC
La tradició oral al terme de Tivissa (a partir del CD
«Tivissa, cançons i tonades de la tradició oral»)
12.50 h: Roser Vernet Anguera, Centre Quim Soler, la Literatura
i el Vi
«El Priorat en Persona», trobades d'escriptors
13.15 h: Carles M. Castellà, professor de l'INS Camarles
La varietat lingüística geogràfica del Baix Ebre i el
procés d'estandardització. Manteniment i pèrdua de
formes pròpies (estudi en curs dotat amb la IV Beca
Joan Veny de l'Institut Ramon Muntaner, amb el
suport de la Direcció General de Política Lingüística
del Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya)
13.30 h: Col·loqui
14.00 h: Cloenda de les jornades a càrrec dels representants
de les institucions

Durant les Jornades, al vestíbul del Mas de la Coixa i a la Sala
d'Exposicions del Casal Municipal es podran visitar les exposicions
«Els centres i instituts d'estudis. Una xarxa de cultura i recerca al
territori», produïda per la Coordinadora de Centres d'Estudis de
Parla Catalana i l'Institut Ramon Muntaner, i «Paraules de riu»,
produïda per la Fira del Llibre Ebrenc. També s'hi podrà veure una
mostra de publicacions editades pels centres d'estudis.
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Les sessions acadèmiques i l'espectacle literari són d'entrada gratuïta, però cal inscriure-s'hi
prèviament trucant al telèfon 977 401 757, o escrivint a l'adreça merce@irmu.org (Mercè Roca).
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