
PROGRAMACIÓ
ANY POMPEU FABRA
A GRÀCIA



Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del 
naixement de Pompeu Fabra i del Centenari de l’edició de la 
Gramàtica Catalana, les institucions han impulsat la celebració 
de l’Any Fabra, per reconèixer i revindicar la figura del lingüista i 
gramàtic més rellevant de la nostra cultura, així com l’arrelament 
social de la seva obra i de la seva persona a Catalunya. 

Les entitats, els equipaments i els serveis del Districte de 
Gràcia, en col·laboració amb la Direcció de Política Lingüística 
de la Generalitat, s’han volgut sumar a aquesta celebració 
amb la programació de diverses activitats per contribuir al seu 
reconeixement i arrelament a Gràcia.

Pompeu Fabra, va néixer el 20 de febrer de 1868 al barri de la 
Salut, i va viure a la Vila de Gràcia on el seu pare va ser alcalde 
entre el 1870 i el 1873. Poc abans de marxar a viure a Bilbao, 
Badalona i finalment a l’exili, Fabra va ser un gracienc actiu en 
entitats com el Club Excursionista de Gràcia, on va coincidir, 
entre d’altres, amb Agustí Duran i Sanpere, Joan Amades o 
Apel·les Mestres. 

Pompeu Fabra és avui ben present a la geografia de Gràcia amb 
una avinguda que porta el seu nom al barri de la Salut, un baix 
relleu de marbre de Josep Clarà als Jardins de Salvador Espriu 
i un monòlit de pedra amb medalló de bronze amb l’efígie del 
cèlebre lingüista a la plaça de Lesseps. 

JUNY

5 de juny, 19 h 

Conferència “Pompeu Fabra: 
el lingüista excepcional i el 
personatge cívic”, a càrrec de 
Jordi Manent, filòleg i escriptor 
de diverses publicacions sobre 
Pompeu Fabra. 

Lloc: Casal Cardener, c. Cardener, 45.  

Organitza: Consorci per a la 
Normalització Lingüística de 
Barcelona (CNL).  

7 de juny, 19 h 

Presentació de la novel·la 
gràfica Pompeu Fabra, 
l’aventura de la llengua, 
editada per Rafael Dalmau, 
amb il·lustracions d’Oriol Garcia 
Quera i guió de Gemma Pauné.

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster, 
pl. Lesseps, 20-22.

13 de juny, 16 h
Ruta de Pompeu Fabra per 
Ciutat Vella. Una ruta que 
recorrerà els principals llocs 
fabrians de Ciutat Vella. 
Activitat gratuïta. Aforament 
limitat. Inscripcions a  
gracia@cpnl.cat 

Lloc de trobada: Cafè Zurich. 
Organitza: CNL de Barcelona, 
delegació de Gràcia i Sarrià - 
Sant Gervasi amb el suport del 
Districte de Gràcia.

22 de juny, 16.30 h
Instal·lació d’una placa 
commemorativa al lloc on va 
néixer Pompeu Fabra, carrer de 
la Mare de Déu de la Salut, 32.

Lloc: c. Mare de Déu de la Salut, 32  
Organitza: Districte de Gràcia.

OCTUBRE

2 d’octubre, 19 h
Inauguració de l’exposició “Pompeu 
Fabra. Una llengua completa” i a 
continuació, l’espectacle- monòleg: 
Pompeu Fabra: jugada mestra! 
d’Òscar Intente.  
Exposició del 3 al 21 d’octubre.

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster,  
pl. Lesseps, 20-22. 
Organitza: Direcció General 
de Política Lingüística del 
Departament de Cultura

4 d’octubre, 16 h
Ruta de Pompeu Fabra a Gràcia. 
Una ruta que recorrerà els 
principals llocs fabrians de Gràcia. 
Activitat gratuïta. Aforament limitat. 
Inscripcions a gracia@cpnl.cat

Lloc de trobada: pl. Sanllehy.
Organitza: CNL de Barcelona, 
delegació de Gràcia i Sarrià - Sant 
Gervasi amb el suport del Districte 
de Gràcia. 

16 d’octubre, 18 h
Espectacle infantil: Mestre 
Fabra, caçador de paraules, per 
Clara Soler, de la Companyia 
Peus Grossos. 

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster, 
pl. Lesseps, 20-22.
Organitza: Districte de Gràcia.

NOVEMBRE

21 de novembre, 12 h 
Club de lectura sobre el còmic. 
Pompeu Fabra L’aventura de la 
llengua, de Gemma Pauné i Oriol 
Garcia Quera. 

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster, 
pl. Lesseps, 20-22.

29 de novembre, 19 h 
Taula Rodona Parlem de Fabra, 
el lingüista gracienc amb Mónica 
Montserrat, David Paloma i Joan 
Josep Isern.
Conversa sobre la figura de 
Pompeu Fabra, la seva relació 
amb Gràcia i la seva aportació  
al català modern. 

Lloc: Biblioteca Jaume Fuster, 
pl. Lesseps, 20-22.
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