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Olot commemora el 150 aniversari
del naixement de Pompeu Fabra
La Fabrada a la capital garrotxina inclou tres xerrades acadèmiques, quatre
exposicions, dues Hores
del Conte per als més petits i una matinal de Scrabble

Pompeu Fabra va ser el responsable de la codificació lingüística de la llengua catalana. | Arxiu NG.

Olot se suma a la commemoració de l'Any Fabra, que se celebra aquest 2018 amb motiu dels 150
anys del naixement del lingüista i gramàtic català i dels 100 anys de la publicació de la Gramàtica de la
llengua catalana.
Pompeu Fabra va ser el responsable de la codificació lingüística de la llengua catalana, cosa que,
segons Josep Pla, ?és el signe extern més clar de la unitat i cohesió de la Catalunya d'avui?.
Pompeu Fabra va formar part del grup d'intel·lectuals que impulsava la revista L'Avenç i que
volien convertir el català en una llengua nacional: posar-la a l'altura de les altres literatures
europees, parlar- la sense sentiment d'inferioritat i fer-la útil per a totes les necessitats de
comunicació. Fabra va liderar aquesta recuperació de la llengua catalana i va fixar un
model lingüístic de referència que contenia les normes ortogràfiques, una gramàtica i un diccionari.
Diverses entitats i institucions olotines s'han unit per sumar-se a l'any Fabra i organitzar un
programa d'activitats que porta per títol ?Fabrada' a Olot. La programació inclou tres xerrades
acadèmiques en què es parlarà del paper de Pompeu Fabra en la construcció del català, dels canvis
en la gramàtica catalana i sobre el model de llengua que cal construir. Hi haurà quatre exposicions,
dues Hores del Conte per als més petits i una matinal de Scrabble.
Programació de La Fabrada a Olot

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/19324/olot-commemora-150-aniversari-naixement-pompeu-fabra
Pagina 1 de 2

XERRADES
?Pompeu Fabra: la construcció d'una llengua?, a càrrec d'Isidor Marí
Dimarts 16 d'octubre, 19 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
En acabar, es podrà veure l'espectacle Fabracedari,
de Jordi Oriol
?Reticència o canvi: la nova gramàtica en l'ensenyament de la llengua??, a càrrec de Neus Nogué
i Josep Granados
Dijous 22 de novembre, 19 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
?Música, llibres i sèries: quin model de llengua estem construint??, taula rodona amb Enric
Gomà, Cesk Freixas i Anna Casassas
Dijous 13 de desembre, 19 h, Arxiu Comarcal de la Garrotxa
HORES DEL CONTE
Pompeu Fabra. Caixa de paraules
Dilluns 8 d'octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
Mestre Fabra, caçador de paraules
Dilluns 22 d'octubre, 18 h, Biblioteca Marià Vayreda
EXPOSICIONS
Mostra de treballs dels alumnes de l'Escola Municipal d'Expressió d'Olot a partir del Diccionari
Fabra
De l'1 al 31 d'octubre, Biblioteca Marià Vayreda
?Agafa el teu Diccionari Fabra i porta'l al Museu!?
Del 5 d'octubre al 2 de desembre, Museu de la Garrotxa
?La meva paraula preferida en català?
A càrrec dels alumnes del Servei de Català, a Can Monsà; dels joves de l'Ideal, a l'Espai Jove Ideal, i
dels alumnes de l'Escola d'Adults, a l'Escola d'Adults.
També hi participen els alumnes dels instituts d'Olot o les biblioteques escolars dels seus
centres.
Del 19 d'octubre al 19 de novembre.
?Pompeu Fabra. Una llengua completa?
Del 21 de novembre al 5 de desembre, Can Monsà
ALTRES
Matinal de Scrabble a Olot
Dissabte 20 d'octubre, de 10 a 13 h, Firal Petit (en cas de pluja es farà a La Carbonera)
Guia de lectura del mes d'octubre a la Biblioteca Marià Vayreda sobre l'obra i la vida de Pompeu
Fabra.

https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/19324/olot-commemora-150-aniversari-naixement-pompeu-fabra
Pagina 2 de 2

