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L’IEC commemora, dimarts vinent, el vuitantè 
aniversari de la proclamació de les Normes de 
Castelló 

En l’acte, Germà Colón recordarà el paper de la Societat Castellonenca de Cultura en la 
proclamació de les Normes i Joan F. Mira n’analitzarà la vigència     
El proper dimarts, 20 de novembre, a dos quarts de set de la tarda, la Sala Prat de la 
Riba de l’IEC acollirà l’acte de commemoració del vuitantè aniversari de les Normes de 
Castelló, proclamades el 21 de desembre de 1932 i que van significar l’acceptació de la 
normativa ortogràfica de Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans al País Valencià. 
En l’acte, Germà Colón, membre de la Secció Filològica de l’IEC, pronunciarà la 
conferència «Les Normes de Castelló i la Societat Castellonenca de Cultura» i Joan 
Francesc Mira, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, parlarà de «Norma 
i cultura: l’espai de la llengua escrita».  
 
També hi intervindran Salvador Giner, president de l’IEC; Isidor Marí, president de la 
Secció Filològica; Vicent Pitarch, membre de la Secció Filològica i delegat de l’IEC a 
Castelló; Vicent Climent, vicepresident de la Xarxa Vives d’Universitats i rector de la 
Universitat Jaume I; Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana, i Ferran Carbó, 
director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.   
 
La commemoració dels vuitanta anys de les Normes de Castelló serveix també per a 
retre homenatge a tres figures cabdals de la codificació del català contemporani com són 
Pompeu Fabra, Antoni M. Alcover i Josep Pascual i Tirado, un dels signants de les 
Normes. En el decurs de l’acte també es recordarà Joan Fuster, en el cinquantè 
aniversari de Nosaltres, els valencians, i la reivindicació que va fer de les Normes del 
32, a la plaça de bous de Castelló, el 25 d’abril de 1982, quan es complien cinquanta 
anys de la signatura.  
 
L’organització és a càrrec de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans amb la 
coŀlaboració de la Xarxa Vives d’Universitats, la Universitat Jaume I, l’Institut 
Interuniversitari de Filologia Valenciana, l’Escola Valenciana i l’Obra Social La Caixa.  
 
L’acte serà retransmès en directe pel web de l’IEC (www.iec.cat). 

 


