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Commemoracions acadèmiques i 
populars 

• A totes les terres de llengua catalana. 

• No sols conèixer millor el procés històric 
d’establiment de les Normes ortogràfiques de 
l’IEC. 

• Redescobrir la importància de compartir la 
mateixa escriptura: visibilitat de la unitat 
lingüística. 

• Entendre a quines necessitats socials responien i 
responen avui unes normes comunes 
d’escriptura. 

 



http://normesortografiques.espais.iec.cat/ 

http://normesortografiques.espais.iec.cat/


Un moment molt significatiu 

• Al costat del centenari de 
les Normes ortogràfiques 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans: 

• Culminació de la magna 
edició de les Obres 
completes de Pompeu 
Fabra, dirigides per Joan 
Solà i Jordi Mir. 

• Un context sociopolític 
especialment crucial: 
afinitats amb el de fa cent 
anys. 
 



http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=348  

L’obertura, el 31 de gener del 2013 

Mila Segarra: La gestació 
de les Normes 
ortogràfiques (1911-1913): 
de l’enfrontament al 
consens.  
  
Josep Massot: L’oposició a 
les Normes ortogràfiques 
(1913-1934).  
  
Joan Francesc Mira, La 
norma i el territori.  

http://videoteca.iec.cat/entrada.asp?v_id=348


Acte de cloenda 
 Generalitat de Catalunya, 26 de novembre 



Les referències documentals més 
recents i completes 

• Mila Segarra: L’obra 
ortogràfica de Pompeu 
Fabra. 
– Procés detallat de gestació de 

les normes de 1913 i de 
l’actualització que se’n va fer 
a l’Exposició de l’Ortografia 
Catalana que acompanyà 
d’edició del Diccionari 
Ortogràfic (1917). 

• Altres referències 
interessants als vols. 7 
(Converses filològiques) i 9 
(Correspondència). 



http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/ 

http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/
http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/
http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/




Normes ortogràfiques 
Tipografia de l’Avenç, 24 de gener de 1913 



Els signants de 
les Normes 

• Antoni Rubió i Lluch, president de l'IEC i de la Secció Històrico-
Arqueològica. 

• Antoni Maria Alcover i Sureda, president de la Secció 
Filològica.  

• Pompeu Fabra i Poch, de la Secció Filològica. 

• Lluís Segalà i Estalella, de la Secció Filològica. 

• Frederic Clascar i Sanou, de la Secció Filològica. 

• Josep Carner i Ribalta, de la Secció Filològica. 

• Miquel Arcàngel Fargas i Roca, president de la Secció de 
Ciències.  

• Esteve Terradas i Illa, de la Secció de Ciències. 

• Eugeni d'Ors i Rovira, de la Secció de Ciències. 

• Josep Pijoan i Soteras, de la Secció de Ciències. 

• Pere Coromines i Montanya, de la Secció de Ciències. 

• Josep Maria Bofill i Pichot, de la Secció de Ciències. 

• Ramon Turró i Darder, de la Secció de Ciències. 

• August Pi i Sunyer, de la Secció de Ciències. 

• Jaume Massó i Torrents, de la Secció Històrico-Arqueològica. 

• Joaquim Miret i Sans, de la Secció Històrico-Arqueològica. 

• Josep Puig i Cadafalch, de la Secció Històrico-Arqueològica. 

• Miquel dels Sants Oliver i Tolrà, de la Secció Històrico-
Arqueològica. 

• Guillem Maria de Brocà i de Montagut, de la Secció Històrico-
Arqueològica. 



Per què s’havien fet indispensables les 
normes ortogràfiques? 

• En altres cultures, l’expansió de la impremta 
durant l’Edat Moderna ho va exigir: 
l’Administració, l’Església, les edicions. Vincles 
obvis amb el poder i la creació de les noves elits. 

• El segle XIX, la voluntat de convertir el català en 
una llengua de cultura (Rubió i Ors, Jocs Florals, 
edicions, premsa...) va coincidir amb l’ascens de 
noves elits socials i del catalanisme polític, que 
tenia com a objectiu l’ensenyament i l’ús oficial i 
públic del català. 



Enric Prat de la Riba, Per la llengua catalana 
(La Veu de Catalunya, 31 de gener del 1913) 

• Nosaltres tenim una llengua literària formada pel 
treball de nombroses generacions. Però aquesta 
llengua nostra, al caure Catalunya com a poble, va 
restar durant segles sense conreu literari, sense 
poetes, sense filosops, sense estadistes, i al tornar a 
la vida de les llengües literàries, havia ja passat 
l'hora florida del Renaixement clàssic, que va portar 
a les altres parles migevals, germanes de la nostra, la 
sang de les civilitzacions hel·lènica i llatina, i les va 
enfortir, depurar i fixar en formes i lleis definitives. 

 

• Ja que no ha tingut el català [...] ni té encara avui un 
Estat que hagi imposat o pogués imposar des de dalt 
formes úniques, definitives, donem-nos-les 
espontàniament, lliurement, nosaltres mateixos, per 
aclamació, per patriòtica renúncia de totes les 
preferències individuals o d'escola; establim-les per 
unànim plebiscit de tots els catalans. 

 



Una normativa elaborada i acceptada en 
20 anys 

• 1913 /1917: Normes 
ortogràfiques 

• 1918: Gramàtica 
normativa 

• 1932: Diccionari general 
de la llengua catalana 
– Adhesió dels intel·lectuals 

illencs (La Nostra Terra, F. de 
B. Moll) i valencians 
(Normes de Castelló). 

– Desaparició dels 
antinormistes a Catalunya: 
Fabra als Jocs Florals de 
1934. 



Les claus d’aquest èxit 

• La capacitat excepcional de Fabra. 

• L’Institut d’Estudis Catalans, referent normatiu 
acadèmic, independent del poder polític (suport 
sense ingerència). 

• La voluntat d’establir un model normatiu 
respectuós amb la variació (composicional). 

• La receptivitat majoritària dels sectors culturals i 
dels sectors socialment influents (un projecte 
col·lectiu que reclamava una llengua codificada 
moderna). 

 





Compromís entre el criteri tradicional, el criteri etimològic i la 
màxima coincidència entre les grafies i el major nombre de 
parlars catalans 



Les solucions més vàlides per al màxim 
nombre de parlars catalans 

• Per exemple, les desinències dels plurals o dels verbs. 
– Etimològicament: -as (illas rosas) o –ant (cantant) 

– Tradicionalment: las rosas, cantan  

• Pronúncia dels parlars occidentals:  
– les roses, canten 

 
 



Importància històrica i actual  
de l’escriptura 

• La tecnologia de coneixement més indispensable 
en el desenvolupament de qualsevol civilització. 

• De l'escriptura manual a l'escriptura 
mecanitzada. 

• De la impremta artesanal a la premsa industrial. 

• Irrupció de les tecnologies informàtiques 
d'escriptura i de processament del llenguatge.  

• La clau del futur de qualsevol idioma. 

 



Reflexions actuals 

• Què és estrictament normatiu en l'ortografia 
d'una llengua?  

• Quin és l'àmbit d'aplicació de les normes 
ortogràfiques en la immensa diversitat dels 
gèneres escrits i la seva interconnexió amb altres 
formes de comunicació. 

• Quina funció social tenen avui les normes 
ortogràfiques, la seva adquisició i la comprovació 
de la competència ortogràfica en el marc de la 
competència comunicativa plurilingüe i 
intercultural (Marc Europeu Comú). 
 



L’ortografia i la nova gramàtica 
normativa de l’IEC 

• Decisió de desglossar de la nova gramàtica l’apartat 
dedicat a ortografia. 

• Distinció entre els criteris ortogràfics que tenen un 
indubtable valor normatiu i els que formen part de 
convencions ortotipogràfiques no estrictament 
normatives ni exclusives d'una llengua concreta. 

• Edició immediata d’un opuscle de normes 
ortogràfiques amb pocs canvis. 

• Preparació posterior d’un treball més extens sobre les 
convencions ortotipogràfiques més recomanables. 



Dificultats d’implantació de les 
reformes ortogràfiques 

• Tot i haver estat sancionades pels respectius governs: 
– S’ensenya la nova ortografia espanyola de 2010? 

– La reforma alemanya de 1996, impugnada davant del 
tribunal constitucional. 

– La reforma francesa de 1990, escassament aplicada en 
el sistema educatiu: 



La competència ortogràfica en el marc 
de la competència comunicativa 

• Històricament, les faltes d’ortografia han estat les més 
decisives de la competència lingüística en la funció social 
discriminadora de l’ensenyament. 

• Actualment, quin és el lloc que han de tenir en la competència 
plurilingüe (i multimodal) que reclama la societat? 

• La variació dels gèneres comunicatius informals i multimodals 
en què intervé l’escriptura és enorme i creixent: neix una nova 
tradició popular multimèdia i global. Escrits espontanis. 

• Capacitat d’interacció social => competència comunicativa => 
competència normativa (no a la inversa): Trobar feina => fer 
bé el CV, la carta de presentació i l’entrevista => la 
(in)competència lingüística és decisiva. 



Quin lloc ocupa el català en el 
processament informàtic de l’escriptura? 

• Inclusió en els estàndards del consorci UNICODE 6.2, 
inclòs el signe exclusiu l·l (ela geminada). 

• Cal vetlar per la disponibilitat de totes les eines i 
recursos: reconeixement igualitari del català entre les 
llengües del món. 



Gràcies per la vostra atenció! 


