
 

INVITACIÓ 

 

11 DE SETEMBRE  
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA  
2018  
 

L’Il·lm. Sr. Joandomènec Ros, president de l’Institut d’Estudis Catalans, es complau 
a convidar-vos a l’acte de commemoració de la DIADA NACIONAL DE 
CATALUNYA. 

 
12.00 h 

Discurs patriòtic pronunciat per JOAN MARTÍ I CASTELL, catedràtic de filologia catalana 
de la Universitat Rovira i Virgili i membre de l’IEC:«Pompeu Fabra: exemple 
d’infrangible lleialtat nacional»  

 
12.30 h 

Homenatge a la trobada del 1939 a Prada entre Pompeu Fabra i Pau Casals, amb 
la col·laboració de MARÇAL AYATS (violoncel):  

Pau Casals (1876-1973). El cant dels ocells  

J. S. Bach (1685-1750). Suite núm. 3 per a violoncel sol: Sarabande - Gigue 
Himne nacional de Catalunya (1993). Els segadors (violoncel acompanyant el públic)  

 

 

De les 10.00 a les 12.00 h, es podran visitar les exposicions: 
«Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans» i «Pompeu Fabra. Una llengua 
completa». 
 
A les 10.00 i a les 11.00 h, hi haurà visites guiades gratuïtes a l’edifici. 

Mariàngela Vilallonga, membre de l’IEC i del Patronat de la Fundació Mercè Rodoreda, 
guiarà les visites al jardí Mercè Rodoreda.  
 
 

Dimarts 11 de setembre de 2018  

Pati de la Casa de Convalescència, seu de l’Institut d’Estudis Catalans 

Carrer del Carme, 47. Barcelona (www.iec.cat).  
 

Entrada lliure 

 

 

JOAN MARTÍ I CASTELL és catedràtic emèrit de filologia catalana de la Universitat Rovira i Virgili, 
en la qual va ser el primer rector (1992-1998). Ha estat rector fundador i el primer president de 
la Xarxa Vives d’Universitats (1994-1998), director del Servei de Relacions Exteriors de l’IEC 
(1999-2002) i, des del 2015, és president de la Comissió de Lexicografia de l’Institut. Fou membre 
fundador del Grup Català de Sociolingüística (1974) —avui, Societat Catalana de 
Sociolingüística— i president de la Societat Catalana de Llengua i Literatura de l’IEC (1990-1995). 
És membre del Consell del Centre d’Études Catalanes de la Universitat de París-Sorbona (des del 
2009), membre de la Comissió Permanent del Consell Social de la Llengua Catalana i membre del 
Consell Social de la Llengua de Signes Catalana de la Generalitat de Catalunya. És autor, entre 
d’altres, dels llibres El català medieval. La llengua de Ramon Llull (1981), Diccionari de locucions 

i de frases fetes (1984), Gramàtica històrica. Problemes i mètodes (1990), L’ús social de la llengua 
catalana (1992) i Aportacions a l’estudi de la filologia i la lingüística catalanes (2014). Ha estat 

nomenat membre d’honor de l’Euskaltzaindia (2014) i membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
(2016). Ha rebut diverses distincions, entre les quals destaquen la Medalla de la Ciutat de Tarragona, la Medalla de 
l’Institut Interuniversitari Joan Lluís Vives, la Medalla de la URV, el diploma distintiu de rector fundador de la Xarxa 
Vives d’Universitats, la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (2017) i el premi El Balcó-Tarragoní de l’Any 
(2017).  
 
 
 

MARÇAL AYATS MIALET va néixer a Vic i començà els estudis al Conservatori d’aquesta ciutat. Es 
va llicenciar en interpretació ́clàssica i contemporània a l’Escola Superior de Música de Catalunya, 
sota el mestratge de Cristoforo Pestalozzi. Actualment, i com a intèrpret, col·labora en diverses 
orquestres de música clàssica del país com l’Orquestra de Cambra de Granollers, la GiOrquestra 
i l’OCVic, i, alhora, forma part del duet XY i del Quartet Brossa, dues formacions especialitzades 
en altres gèneres com són la cançó d'autor, la música moderna i el jazz. Com a docent, treballa 
a l’Escola Conservatori Mestre Montserrat de Vilanova i la Geltrú i a l’Escola Municipal de Gurb. 
 

http://www.iec.cat/

