
 

 
 

Any Pompeu Fabra al Centre de Normalització Lingüística de Barcelona 

Fotografia cedida per l’Arxiu Nacional de Catalunya. 



 

 

ANY POMPEU FABRA 2018 
Pompeu Fabra va néixer a Barcelona el 1868. Va estudiar la carrera d'enginyer industrial però, de ben 

jove, ja es va interessar per l'estudi del català i es va dedicar a la difusió de la correcció de la llen-

gua. Va ser membre fundador de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. És considerat l'or-

denador de la llengua catalana moderna.  

És autor de la Gramática de la lengua catalana (1912) i va impulsar la reforma ortogràfica després de 

publicar les Normes ortogràfiques (1913). Va publicar també la Gramàtica catalana el 1918 per encàr-

rec de l'Institut d'Estudis Catalans, que la va adoptar com a oficial. És l'autor de les Converses filològi-

ques i del Diccionari general de la llengua catalana (1932). 

El 1939, a l'edat de setanta anys, es va exiliar a França. Es va establir a Prada (Conflent) on va morir 

sis anys més tard, el 1948. 

L'any 2018 està dedicat a commemorar la figura i l'obra de Pompeu Fabra. Se celebren els cent cin-

quanta anys del naixement del lingüista i gramàtic català i els cent de la publicació de la Gramàtica 

catalana.   

Durant l'any s'organitzen diverses activitats en memòria i reconeixement a la figura que va modernit-

zar la llengua i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La celebració subratlla la seva aporta-

ció a la llengua, a més de posar en valor el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu de 

Catalunya.  

El Centre de Normalització Lingüística (CNL) de Barcelona se suma, amb l’organització de diverses 

activitats, a la celebració de l’Any Pompeu Fabra que impulsa la Direcció General de Política Lingüísti-

ca del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és difondre la biografia i 

l’obra del lingüista entre els usuaris del CNL de Barcelona. Algunes d’aquestes activitats són obertes a 

la ciutat. 



 

 

 

“La (re)invenció d’una llengua: Pompeu Fabra” 

A càrrec de Josep Murgades 

Dimecres 23 de maig, a les 19 hores, a l’Espai Avinyó - Llengua i Cultura (carrer Avinyó, 52) 

CONFERÈNCIES 

“Pompeu Fabra: el lingüista excepcional i el personatge cívic”  

A càrrec de Jordi Manent  

Dimarts 5 de juny, a les 19 hores, al Casal de Barri Cardener (carrer Cardener, 45) 

Delegació de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi del CNL de Barcelona. Amb la col·laboració de 
l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc Güell - La Salut - Sanllehy 

Conferència a càrrec de Mila Segarra  

Octubre 

Delegació de l’Eixample del CNL de Barcelona (carrer Calàbria, 66, 2n) 

“Vida i obra de Pompeu Fabra. Fabra a Sants” 

A càrrec de Josep M. Vilarrúbia 

Dilluns 5 de novembre, a les 10 h, i dimecres 7 de novembre, a les 17 h 

Delegació de Sants-Montjuïc del CNL de Barcelona (carrer Guitard, 17) 

Conferència a càrrec de M. Rosa Lloret  

Dijous 29 de novembre, a les 19.30 hores 

Delegació de Sant Andreu del CNL de Barcelona (carrer Sant Adrià, 20. Fabra i Coats, 
antigues oficines, 1r pis) 

Retrat de Pompeu Fabra, de Ramon Casas. MNAC. 



 

 

“Pompeu Fabra. Una llengua completa” 

Creada per la Direcció General de Política Lingüística  

EXPOSICIONS 

Calendari 

-Espai Avinyó - Llengua i Cultura (carrer Avinyó, 52), del 17 al 31 de maig 

-Centre d’Agermanament Occitano-Català, 1 de juny 

-Delegació de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi del CNL de Barcelona 
(avinguda Príncep d’Astúries, 23), del 5 al 29 de juny i del 3 al 21 de se-
tembre 

-Club Esportiu Europa, del 24 de setembre al 5 d’octubre 

-Delegació d’Horta-Guinardó del CNL de Barcelona (carrer Marina, 343), 
del 8 al 26 d’octubre 

-Delegació de l’Eixample del CNL de Barcelona (carrer Calàbria, 66, 2n), 
del 29 d’octubre al 22 de novembre 

-Delegació de Sant Andreu del CNL de Barcelona (carrer Sant Adrià, 20. 
Recinte Fabra i Coats, antic edifici d’oficines), del 26 de novembre al 21 
de desembre 



 

 

Presentació de la novel·la gràfica Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua, 
d’Oriol Garcia Quera (il·lustrador) i Gemma Pauné (guionista) 

Dijous 7 de juny, a les 19 hores. Delegació de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi del 
CNL de Barcelona 

Biblioteca Jaume Fuster (plaça Lesseps, 20-22) 

Amb la col·laboració de Biblioteques de Barcelona 

FOMENT DE LA LECTURA 

Inauguració i tastet de club de lectura a partir del poema La vida en vers 
de Salvador Espriu inspirat en Fabra (a partir del material Llegir per par-
lar) 

Dimarts 16 d’octubre. Delegació de Ciutat Vella del CNL de Barcelona 

Trobada amb Oriol Garcia Quera, il·lustrador del còmic Pompeu Fabra. L’a-
ventura de la llengua (pendent de confirmar) 

Novembre. Delegació de Ciutat Vella del CNL de Barcelona 

Lectura de Tant de gust, senyor Fabra, de M. Carme Bernal i Carme Rubio 

Clubs de lectura de les delegacions de Ciutat Vella i de l’Eixample del CNL de 
Barcelona 

Fotografia cedida per l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.  
Autor: Amadeu Mariné 



 

 

Ruta Pompeu Fabra per Ciutat Vella amb motiu dels 150 anys del seu nai-
xement a la Vila de Gràcia 

Dimecres 13 de juny, de 16 a 18 h 

Divendres 5 d’octubre, de 16 a 18 h 

Delegació de Gràcia i Sarrià - Sant Gervasi del CNL de Barcelona. Activitat 
subvencionada pel Districte de Gràcia 

RUTES 

Rutes amb l’alumnat de les delegacions de Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia 
i Sarrià - Sant Gervasi, l’Eixample i Sant Andreu 

Mesos de maig, octubre i novembre 

Fotografia cedida per l’Arxiu Nacional de Catalunya. 

ALTRES ACTIVITATS 
Jocs lingüístics de Fabra a la Mostra d’Entitats de la Mercè 

Setembre. Delegació de Ciutat Vella del CNL de Barcelona 

Joc de pistes sobre Pompeu Fabra  

Octubre. Delegació d’Horta-Guinardó del CNL de Barcelona 
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