La Dra. María José Figueras Salvat, rectora de la Universitat Rovira i Virgili,
es complau a convidar-vos a la presentació dels llibres
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Antoni Rovira i Virgili

Antoni Rovira i Virgili es va adherir de manera incondicional a
les propostes ortogràfiques i gramaticals de Pompeu Fabra quan
aquestes propostes encara no tenien suport institucional. No va
ser, doncs, una incorporació a un programa que ja hagués triomfat
socialment i políticament. Aquest llibre, que aplega els articles i
textos que, al llarg de la seva vida, Rovira i Virgili va dedicar a
Pompeu Fabra, ens proporciona les claus polítiques i ideològiques
que van conduir Rovira a descobrir que seguir el camí que
traçava Pompeu Fabra era seguir el camí de la dignificació i la
modernització de la llengua catalana.

LA VICTÒRIA DE POMPEU FABRA
d’Antoni Rovira i Virgili,
a cura de Jordi Ginebra, professor del Departament
de Filologia Catalana, i Marina Mallafrè, professora
d’ensenyament secundari
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La presentació anirà a càrrec de la Sra. Ester Franquesa i Bonet,
directora general de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya.
L’acte tindrà lloc el dimecres 19 de desembre, a les 18.30 h,
a la sala de graus del campus Catalunya (av. Catalunya, 35, Tarragona).
Tarragona, desembre de 2018

