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Tema: Avui fa cent anys de la publicació de les Normes ortogràfiques de l’IEC, base del català 
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► comunicació
 

 

 
Avui fa cent anys de la publicació de les Normes ortogràfiques de 
l’IEC, base del català escrit actual a tot el domini lingüístic 
 
La commemoració del centenari s’iniciarà el 31 de gener amb un acte institucional a la seu
de l’Institut, en què intervindran Mila Segarra, Josep Massot i Joan F. Mira 
 

El 24 de gener de 1913 es van publicar les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, que són 
la base del català escrit modern i de la normativa vigent a tot el territori de llengua catalana. El 31 de
gener, a dos quarts de set del vespre, l’IEC iniciarà la commemoració del centenari de la publicació de les
Normes ortogràfiques amb un acte institucional en què Mila Segarra, Josep Massot i Joan F. Mira parlaran 
sobre el procés de gestació de les Normes, sobre les dificultats que van haver de superar fins a
l’acceptació general als anys trenta i sobre la importància que té el fet que actualment tot l’àmbit cultural
de la llengua catalana comparteixi unes mateixes normes d’escriptura. 

«Gestació de les Normes ortogràfiques (1911-1913): de l’enfrontament al consens» és el títol de la
intervenció de Mila Segarra, membre de la Secció Filològica de l’IEC; Josep Massot, membre de la Secció
Històrico-Arqueològica de l’Institut, pronunciarà la conferència «L’oposició a les Normes ortogràfiques
(1913-1934)», i Joan Francesc Mira, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, parlarà de «La
norma i el territori». L’acte també inclourà els parlaments de Salvador Giner, president de l’IEC, i Isidor
Marí, president de la Secció Filològica de l’Institut. L’acte es  retransmetrà en directe per Internet 
(www.iec.cat). 

Al llarg de tot l’any, i en el marc de la commemoració del centenari, se celebraran actes acadèmics i
activitats populars i participatives en els diferents territoris de llengua catalana. 

 
 

Acte Acte d’obertura del centenari de les Normes ortogràfiques de l’IEC 
Data Dijous 31 de gener de gener 
Hora 18.30 hores 
Lloc Sala Prat de la Riba de l’IEC 
 

 

Barcelona, 24 de gener de 2013
 
 
 
 
 
 
 




