
Fa vuitanta anys, el 1906, as tingu� el I Congr�s Internacional

de la Llengua Catalana. que es va treure de la �niga un grup de

persones que vivien aquells moments tan interessants de coroongos de

segle. Vist a mmmmmmmmmm� final� del mateix segle, i comptant amb

els aveneo s filolbgics,cientifics,de tota mena que s'han produit,
aquell Pri�er Congres ens sembla un treball d'afeccionats, amb ben

poos resul tats t�cnics f e1 cert as que no podr-La pretendre de te

nir-nej en.canvi, fou un Congres entusiasta.,de gran ressoh�!1cia,

perqu� a.ple� tres mil personas,xifra realment considerable. Nom�s

hi destac� una aportaci6 prou cientifica, la de Pompeu Fabra (natu
raIment I).

Are. "a partir del febrer de 1906 i fins a l·estiu.ltindr� lloc

e1 II'Congr�s ,enfocat de manera preu rigorosa. Mantre la base del

Primer fou la normativitzaci6 , la del Segon ser� la

Normativitzaci6 val tant com regles per establir una llengua en
"
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EL II CONGRES INTERNACIONAL DE LA LLENUUA CATALANA

tant que suma de fonologia,morfologia;sintaxi : 0 sigui, fixaci6

de La Ll.engua , Norma
.. ��. 6 '

val tant com estudi dels factors

que afavoreixen 0 impideixen lllis normal,civil,oficial., dfuna llen-

gua ,

EI factor social,doncs, presideix les sessions del II Congres.

El qual mante una diferencia molt important,volunthriament esta

blerta.respecte del primer : es un Congr�s descentralitzat. El Pri

mer es ting'Jt.e tot a Barcelona: e1 Segon es 'bindl'� per �rees, a

Barcelona, Pa'Lma, Perpiny�" Lleida" Pais Valenci�, etc. Amb aquesta

mesura as pret�n que tothom hi estigui interessat de manera

activa

\
Les � QSS en s6n: AREA I : PLANTEJAr�NTS I PROCESSOS DE NORMA

, a' '"

LITZACIO LINGUISTICA - Lleida
,

AREA II SOCIOLOGIA DE LA LLENGUA.- Girona
'- .,/'

AREA III: LINGUISTICA SOCIAL - Illes Balears.
� I

AREA IV • MITJANS DE COMUNICACIO•

I NOVES TECNOLOGIES - Perpiny�.

\AREA V · LLENGUA I DRET - ,f?a red 0 Yld.-
•



fermesa i pau ;

Tarragona
, ,

AREA VII: HISTORIA DE LA LLENGUA - Val�ncia

AREA VIII:
/

SECRETARIAT DE COORDINACIO
ENTRE LESAREES CIENTIFIQUES

Els Coordinadors d'�rees s6n, respectivamerrt : Aina Moll, Modest
�� Fe.-�clo

Reixach.." rsidor Mari
"
Franc,esc Val1verdu" Josep M.Puig Salellas ,

--

Joan, Marti , Joa.quim A_ au.

Gada localitat on se celebrin les �rees cientifiques tindr� una

Comissi6 Local esecutiva i unes presia_eies A. .sec.rel4n:e-� • Hi ha
,._ -

tamb� c?IDissions ec?nomiques,Una Gomissi6 d'Honor i una Presid�ncia

d'Honor,,._un Patronat.i tots els s erveis de difusi6 ,. Una secret.aria

General" finalment, ha posat en marxa e1 Congr�s.
A primers .de Julio! as congr-ega un miler

de persones a Poblet. on es llegi Ia Convocat�ria del Congr�s. Per

a aqualla ocasi6,J ..V.Foix escrivi u...l1.S versos que s6n un auguri de

OBRlna SERENS LA

ALS MIL PARhA RS

AWlB LES CLARORS Dt,UN VE-RB ANTIC,

PARLA,'

VORA. LA MAR I AL PEU DELS CIMS

DURS AL TREBALL,PER TERRA ENDINS

SOLQUEM EL PLA QUE VOLEM LLIURE,
OBERTS A TOTS,VIURE I CONVIURE.

eIbsep Vallverdu


