IV COL·LOQUI INTERNACIONAL “LA LINGÜÍSTICA DE POMPEU FABRA”
18-20 de novembre de 2013, Tarragona
El Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili i l’ERLEU (Equip de
Recerca en Llengua, Estructura i Ús de la URV) van organitzar l’any 1998, coincidint amb
el 50è aniversari de la mort de Pompeu Fabra, el Col·loqui Internacional “La lingüística de
Pompeu Fabra”. Cinc anys més tard, el 2003, una segona edició consolidava l’activitat. La
tercera edició, l’any 2008, convertia el col·loqui en una cita obligada per a tots els
professionals i estudiosos de la nostra llengua.
Amb la intenció de mantenir la periodicitat de les trobades acadèmiques esmentades, el
novembre de 2013 se celebrarà el IV Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu
Fabra”. Amb aquesta nova edició reprenem la voluntat d’oferir un fòrum periòdic per a la
reflexió profunda i plural sobre els diversos aspectes de l’obra del referent principal en la
codificació de la llengua catalana. Com aleshores, volem superar els plantejaments
hagiogràfics i revisar des del punt de vista científic i acadèmic la feina de Fabra, les
coordenades històriques que la van fer possible i la seva vigència en l’àmbit de la
planificació lingüística actual. D’altra banda, volem aprofitar l’ocasió per commemorar el
centenari de les Normes Ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans.
Us convidem, doncs, a participar activament en el IV Col·loqui Internacional “La lingüística
de Pompeu Fabra” que tindrà lloc al Campus Catalunya de la Universitat Rovira i Virgili
(Av. Catalunya, 35 – Tarragona). En una propera circular us informarem dels terminis de
presentació de les propostes de comunicacions.
Comitè científic
Joan Armangué (Universitat de Càller), Albert Branchadell (Universitat Autònoma de
Barcelona), Teresa Cabré i Castellví (Universitat Pompeu Fabra), Germà Colón (Universitat
de Basilea), Jaume Corbera (Universitat de les Illes Balears), Kalman Faluba (Universitat
ELTE de Budapest), Antoni Ferrando (Universitat de València), Jordi Ginebra (Universitat
Rovira i Virgili), Joan Julià-Munné (Universitat de Lleida), Georg Kremnitz (Universitat de
Viena), Maria-Rosa Lloret (Universitat de Barcelona), Joan Martí i Castell (Universitat
Rovira i Virgili), Josep Martines (Universitat d’Alacant), Josep M. Nadal (Universitat de
Girona), Pere Navarro (Universitat Rovira i Virgili), Joan Peytaví (Universitat de Perpinyà),
Ramon Pinyol (Universitat de Vic), Miquel Àngel Pradilla (Universitat Rovira i Virgili),
Claus Pusch (Universitat Albert-Ludwig de Friburg de Brisgòvia), Vicent Salvador
(Universitat Jaume I), Xavier Rull (Universitat Rovira i Virgili).
Comitè organitzador
Elga Cremades, Maite Domingo, Jordi Ginebra, Roser Llagostera, Emili Llamas, Anna
Montserrat, Pere Navarro, Miquel Àngel Pradilla, Xavier Rull, Sílvia Veà.
Si us cal contactar amb el comitè organitzador, ho podeu fer a aquesta adreça:
fabra4@urv.cat
La informació sobre el col·loqui es podrà anar consultant també des del web del
Departament de Filologia Catalana de la URV: http://www.urv.cat/dfilcat/

