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25è aniversari de la mort de Manuel Sanchis i Guarner



Programa

Dimecres 22 de novembre de 2006, 19.30 h.
AINA MOLL
Antoni M. Alcover i el Congrés del 1906
SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC
De la Lletra de convit a l’organització del Congrés.
Importància de l’actuació de mossèn Alcover tant en
l’aspecte lingüístic com en l’aspecte cívic.

Dimecres 29 de novembre de 2006, 19.30 h.
VICENT PITARCH
El Congrés del 1906, un horitzó per al valencianisme
SECCIÓ FILOLÒGICA DE L’IEC
De Teodor Llorente i el pare Fullana al valencianisme
polític de València Nova. Contribució al progrés de la
«llengua comuna».

Dimecres 13 de desembre de 2006, 19.30 h.
JOAN F. MIRA
M. Sanchis i Guarner, el continuador fidel del Congrés
del 1906
SECCIÓ DE FILOLOSIFIA I CIÈNCIES SOCIALS DE L’IEC
Continuador de l’obra de mossèn Alcover, a través de la
seua participació en el diccionari, el professor Sanchis i
Guarner va ser el gramàtic valencià més important de la
segona meitat del segle XX.

L’assistència a les conferències és gratuïta.

Sala d’actes del Centre Municipal de Cultura
Castelló de la Plana. Carrer d’Antoni Maura, 4.

Coordinació: Vicent Pitarch
Institut d’Estudis Catalans

El Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana
tingué lloc a Barcelona, des del 13 fins al 18 d'octubre
de 1906. Havia estat una iniciativa del mallorquí mossèn
Antoni M. Alcover i va assolir un èxit formidable de
participació (amb més de tres mil congressistes) i de
contribucions científiques. No solament els estudis sobre
sintaxi, sinó també sobre qualsevol aspecte de la gramàtica
catalana, reberen un impuls decisiu en aquella magna
assemblea de recerca filològica i de patriotisme. Defini-
tivament, el Congrés del 1906 marcà una fita històrica en
el procés de modernització de la filologia catalana. De
fet, l'any següent va ser creat l'Institut d'Estudis Catalans,
i el 1913 foren aprovades les Normes de l'IEC, que iniciaven
la normativització contemporània de la llengua.

La participació directa, així com l'adhesió de romanistes
europeus al Congrés, va ser abundant i de nivell elevat.
Pel que fa referència a la societat valenciana, Lo Rat
Penat i València Nova, les dues entitats més representatives
del valencianisme de l'època, van ser presents al Congrés,
i també hi van assistir vuit congressistes numeraris i set
d'efectius. Teodor Llorente i el pare Lluís Fullana hi van
ser les personalitats valencianes més destacades.

Finalment, entre els receptors fidels i vindicadors lleials
del llegat científic i patriòtic del Primer Congrés Interna-
cional de la Llengua Catalana hi ha M. Sanchis i Guarner
(València, 1911-1981), l'exemplaritat del qual necessitem
rememorar, vint-i-cinc anys després de la seua desaparició.

CICLE DE CONFERÈNCIES

Dates:
Del 22 de novembre al 13 de desembre de 2006

Organització:
Institut d’Estudis Catalans

Col·laboració:
Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

Informació general del cicle:
Seu de Barcelona de l’IEC
Carrer del Carme, 47 · 08001 Barcelona
Tel.: 932 701 621
A/e: informacio@iec.cat
A/I: http://www.iec.cat

Seu de Castelló de l’IEC
Carrer d’Antoni Maura, 4 · 12001 Castelló de la Plana
Tel.: 964 227 209
A/e: castello@iec.cat
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Amb la col·laboració de:

Patrocinadors:

Col·laboradors:

Socis:


