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IV COL·LOQUI INTERNACIONAL 
«LA LINGÜÍSTICA DE POMPEU FABRA»

elGA cremADeS i cortiellA 
Universitat Rovira i Virgili

elga.cremades@urv.cat

El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i 
l’ERLEU (Equip de Recerca en Llengua, Estructura i Ús de la Universitat Rovira  
i Virgili) organitzen, cada cinc anys, un col·loqui internacional al voltant de la figu-
ra de Pompeu Fabra. La primera edició va tenir lloc l’any 1998, amb motiu del 50è 
aniversari de la mort de qui va ser el codificador del català modern; l’any 2003 se’n 
va celebrar una segona edició, motivada per l’èxit científic i les perspectives que 
s’havien obert cinc anys abans; el 2008, el Col·loqui es va consolidar com a fòrum 
de reflexió de referència per a professionals i estudiosos de la llengua catalana. I, del 
18 al 20 de novembre de 2013, es va dur a terme el IV Col·loqui Internacional «La 
lingüística de Pompeu Fabra».

Una vegada més, la trobada va assolir l’objectiu d’oferir un programa que su-
perés plantejaments estrictament hagiogràfics i revisés des del punt de vista cientí-
fic i acadèmic els diversos aspectes de l’obra de Fabra, les coordenades històriques 
que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la planificació lingüística ac-
tual. 

Així, al llarg dels tres dies de col·loqui es van presentar trenta-tres comunica-
cions sobre qüestions de lingüística, sociolingüística i historiografia lingüística vin-
culades al gramàtic català, a més de ponències com «Viure Fabra a partir dels cursos 
orals», a càrrec de Maria Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), «La inseguretat 
lingüística i el model de llengua de l’ensenyament al País Valencià», de Josep M. 
Baldaquí (Universitat d’Alacant i Institut Interuniversitari de Filologia Valencia-
na) o «El valor comunicatiu de la llengua. Un criteri per a la gestió de la variació 
lingüística en la varietat formal de la llengua catalana», de Miquel-Àngel Pradilla 
(Universitat Rovira i Virgili i Institut d’Estudis Catalans).

D’altra banda, el comitè organitzador va voler aprofitar l’ocasió per comme-
morar el centenari de la promulgació de les Normes Ortogràfiques de l’Institut 
d’Estudis Catalans, motiu pel qual el programa va incloure una taula rodona titu-
lada «Les normes ortogràfiques: immobilisme o renovació?» i la ponència inaugu-
ral «L’ortografia de la llengua catalana entre els segles XX i XXi», a càrrec de Mila 
Segarra (Universitat Autònoma de Barcelona i Institut d’Estudis Catalans). I, per 
incorporar una dimensió contrastiva amb altres codificacions i processos d’estan-
dardització, els professors Nikola Vuletić (Universitat de Zadar) i Jurgen Erfurt 
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(Universitat Goethe, Frankfurt am Main) van abordar, respectivament, les expe-
riències serbocroata i quebequesa (en el marc del francès).

Tot plegat va conformar una reflexió global i multidimensional sobre l’objecte 
d’estudi del col·loqui, cosa que va permetre que investigadors i professionals dels 
àmbits de la lingüística, la sociolingüística, la planificació lingüística i la lingüística 
aplicada gaudissin d’uns dies intensos de treball i de debat.
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