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E D I TO R I A L

Cada any, hauria de ser l’Any Fabra, però, és clar, 
els uns més que els altres. Enguany, aquest 2018 

excepcional, hauríem de dir dissortadament excepci-
onal, commemorem el cent-cinquantè aniversari de la 
naixença de Pompeu Fabra, i el centenari de la publi-
cació d’una de les seves gramàtiques majors, la de 
1918 o de l’Institut, repetidament reeditada, que durant 
prop de cent anys, és a dir, fins no fa gaire, ha estat 
la gramàtica oficial o normativa de la nostra llengua. I 
és per això que ha estat declarat Any Fabra.

Aquesta és la tercera commemoració fabriana que 
haurem viscut. La primera va tenir lloc el mes de juliol 
de l’any 1963. Commemoràvem, en aquella saó, el 
primer cinquantenari de les Normes ortogràfiques, 
de l’any 1913, una data d’una gran transcendència 
en la història de la normativització de la llengua cata-
lana. La commemoració, una iniciativa de Jordi Mir, 
es va reduir a una sèrie d’actes que van tenir lloc a 
la Catalunya del Nord, concretament a Perpinyà i a 
Prada, llocs de residència, obligada, dels darrers anys 
del Mestre, i fora de l’abast de les urpes depredado-
res de l’administració espanyola. El seu ressò, natu-
ralment, va ser molt reduït. La segona va ser l’any 
1968, amb motiu del primer centenari del seu naixe-
ment. S’hi van implicar, més o menys, totes les per-
sonalitats del nostre món cultural, intel·lectual i artís-
tic, es van celebrar una munió, verament incompta-
bles, d’actes a tot arreu dels països de llengua cata-
lana, amb un reflex notable en tota la premsa d’aque-
lla època, i, encara, van ser l’inici de les Festes popu-
lars de cultura Pompeu Fabra, una iniciativa del gran 
Joan Triadú, continuadores de les festes literàries de 
Cantonigròs, però amb un caràcter itinerant, que es 
van celebrar durant vint-i-cinc anys seguits. No és 
aventurat afirmar que l’impacte d’aquella commemo-
ració va originar uns efectes positius i perdurables. 
Però com que el temps no s’atura, han passat cin-
quanta anys des d’aquella circumstància, amb un 
balanç copiós i múltiple, impossible de resumir, i ara 
escau, de nou, de renovar, en ocasió de dues ventu-
roses efemèrides, aquella esplèndida alenada d’en-
tusiasme i de voluntat de participació.

Llengua Nacional no podia sinó sumar-se a aquesta 
justa i necessària commemoració, i ho fem, certament, 

L’Any Fabra
amb tota la convicció, amb tot el nostre entusiasme 
malgrat les tristes i penoses circumstàncies actuals, i 
amb tot l’afany i tot el desig que no es redueixi a una 
simple commemoració emotiva, al compliment ele-
mental d’un deure cívic ineludible, sinó perquè serveixi 
especialment per a envigorir el nostre esperit col·lec-
tiu, per a enfortir la nostra fe en el futur de la nostra 
llengua, de la nostra cultura i de la nostra nació. Sense 
l’obre de Pompeu Fabra no seríem on som, és una 
veritat inqüestionable i que no qüestiona ningú, fins 
i tot ni els adversaris. Però no ens hi podem quedar, 
immòbils, cofois o resignats. Hem de continuar avan-
çant, sense defallir, posant-hi el coll, fins a la plena 
consecució del nostre ideal, que vol dir normalització 
efectiva i total de la nostra llengua i l’assoliment de 
la nostra llibertat nacional. Volem una república, sí, la 
desitgem amb tot el cor, com els primers. Però , dei-
xem-ho ben clar, una república catalana.

La nostra contribució a la commemoració fabriana 
d’enguany es concreta en la publicació d’aquest 
número de la revista (el 103, ja!), que té, doncs, un 
cert caràcter monogràfic. Uns quants especialistes 
qualificats, estudiosos de l’obra de Fabra, n’analitzen 
alguns aspectes i els posen en relleu. Amb el pas dels 
anys, la magnitud i l’excel·lència d’aquesta obra no fa 
sinó créixer, i qui s’hi endinsa amb delit hi sap trobar 
sempre valors nous, que conviden a la reflexió i que 
són motiu eficient d’utilíssims suggeriments i d’alliço-
naments profitosos. No és inescaient de recordar que 
aquesta commemoració ha anat venturosament pre-
cedida, dins el segle actual, per la publicació de les 
Obres completes de Pompeu Fabra, nou gruixudís-
sims volums, que honoren la nostra cultura i tots els 
qui hi ha esmerçat llur esforç. Aquests volums inclouen 
no solament tot el que ens va deixar escrit el nostre 
gran lingüista, sinó també tot un seguit d’estudis ad 
hoc, que, des de perspectives diferents, aprofundei-
xen en l’anàlisi d’aquesta obra i de les circumstàncies, 
certament canviants al llarg de seixanta anys, en què 
es va produir. Però l’obra de Fabra és sens dubte un 
pou inexhaurible, i és no solament per honorar com 
cal la seva memòria sinó també per haver coneixe-
ment del seu contingut i de la seva significació, que 
tenen la seva raó aquests treballs que avui, amb tot 
el goig, oferim als nostres lectors.
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L’Associació 
Taula rodona: «En defensa de l’escola 
catalana: reptes de futur»
En el marc dels debats del cicle «Parlem-ne!», el 

passat dimecres 14 de març es va organitzar la 
primera taula rodona d’enguany, en aquest cas centrada 
en l’escola catalana, en un moment en què el Govern 
de l’Estat espanyol va tornar a qüestionar el model lin-
güístic que fa tants anys que s’implementa a Catalunya 
–i amb un resultat positiu, en línies generals–.

Albert Fabà, Carme Junyent i Pere Mayans van ser els 
ponents d’aquest acte, celebrat a l’Auditori de la seu de 
l’Associació Llengua Nacional, en ple centre històric de 
Barcelona, a escassos centenars de metres del Palau 
de la Música Catalana. El públic, sobretot encapçalat 
per un grup de gent jove, va escoltar amb atenció les 
explicacions i els raonaments en relació amb l’escola. 
La pregunta inicial de la qual es partia va ser clara i 
concreta: «El sistema d’ensenyament en català de l’es-
cola funciona? És un sistema efectiu?»

Albert Fabà, sociolingüista de formació, se centrava 
sobretot en l’aspecte legal de la immersió i considerava 
com a positives algunes de les sentències dels tribunals 
espanyols, que reconeixien la total competència de la 
Generalitat en aquest àmbit, motiu pel qual el Govern 
espanyol ha hagut d’assumir que no pot erradicar el 
model d’ensenyament en català o, almenys –va remar-
car–, no ho té gens fàcil i té moltes limitacions jurídiques.

La professora de lingüística de la Universitat de 
Barcelona, Carme Junyent, va voler aprofundir la seva 
anàlisi en qüestions de la manca de compromís i conei-
xement lingüístic de molts mestres i professors d’arreu 
de Catalunya per a fer del català la llengua d’ús habitual 
a l’escola, més enllà de l’aula. És a dir, la seva visió és 
que la llengua catalana no solament ha de ser present a 
l’aula, sinó també en la resta d’espais en què hi ha algun 
tipus d’interacció d’alumnes i mestres, de manera que 
el paper dels docents és molt més rellevant que el que 
sovint es vol fer creure o es manifesta.

Pere Mayans, professor de català d’educació secundà-
ria amb una gran experiència al Departament d’Ense-
nyament de la Generalitat, va ser molt crític amb el poc 

compromís per part del Govern de controlar que s’apli-
qui realment el sistema d’ensenyament en català, tot i 
que es va mostrar conscient que no és gens fàcil de dur 
a terme un mecanisme de control que pugui ser efectiu 
amb els mitjans de què disposa el Departament. 

Sobretot es va parlar de l’escola en català (apunt: no es 
pot parlar d’immersió lingüística allà on el català és la 
llengua habitual, ens van aclarir, ja que la immersió és 
el sistema d’ensenyament d’una llengua allà on no és 
habitual emprar-la). Algunes de les qüestions que van 
suscitar més debat foren preguntes com la següent: 
«És real, el sistema d’ensenyament en català arreu de 
Catalunya?» La resposta va semblar gairebé unànime 
entre els experts: «No.»

Amb l’habitual ball de xifres percentuals que sol portar 
cua, es parlava d’entre un 25 i un 50% de classes en 
català, depenent de la zona del país. No cal dir que la 
valoració més escèptica corresponia a algunes de les 
zones de l’àrea metropolitana de Barcelona, que sovint 
sol ser la més castigada des del punt de vista de la pre-
sència del català en l’ús social i, per tant, en l’ús escolar.

Una altra de les observacions interessants que es van 
fer girava entorn de les pròximes i imminents jubilacions 
que s’esperen de professors, la majora dels quals van 
tenir un compromís amb la recuperació de la llengua a 
l’aula a principis dels anys vuitanta del segle passat. Una 
de les pors, doncs, és que no se sap si els joves profes-
sors que els aniran rellevant tindran la mateixa consci-
ència i el mateix neguit per a mantenir aquesta sensibi-
litat lingüística a favor de la nostra llengua.
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L’Associació Llengua Nacional volia encetar el 2018 
amb un número especial de la seva revista, Llengua 

Nacional, dedicat a Manuel de Pedrolo, un dels grans 
escriptors prolífics en llengua catalana del segle xx, 
però alhora un dels més ignorats i silenciats. I hi ha 
reeixit. Aquest mes de març sortia de la impremta el 
número 102, amb una excepcional portada de Mariona 
Millà, en la qual mostra, segons les seves parau-
les, «el Pedrolo més humà», amb una mirada sub-
tilment dolça, allunyada del Pedrolo més adust, més 
«pantocràtic».

En plena celebració de l’Any Pedrolo, el dimecres 
4 d’abril es va fer la presentació al públic d’aquest 
número tan singular, en què setze especialistes en la 
figura i l’obra pedrolianes ens acosten a tots els aspec-
tes de l’escriptor, alguns prou desconeguts del públic 
en general. En el marc de l’auditori del Centre Sant 
Pere Apòstol de Barcelona, Anna Maria Villalonga, 
comissària de l’Any Pedrolo; Enric Borràs, editor; 
Mariona Millà, pintora i escultora, i Màriam Serrà, lin-
güista i escriptora, integrant de la Junta de Govern de 
l’Associació Llengua Nacional i també de la Fundació 
Manuel de Pedrolo, la qual havia coordinat aquest 
especial de la revista, van aprofitar l’acte, presentat 
per Abel Carretero, president de l’Associació Llengua 
Nacional, per a fer una autèntica «declaració d’amor», 
reconeixement i respecte a l’escriptor. I tot amb l’ajuda 
inestimable de Joaquim Carbó, que va aportar un bon 
cabal d’informació farcida d’experiències personals 
entre ell i Pedrolo durant molts anys, en què van man-
tenir una relació d’amistat molt forta.

Els assistents van poder gaudir de les explicacions 
dels ponents, que van anar des dels apunts més peda-
gògics fins a les anècdotes més personals. I precisa-
ment aquest ambient més íntim va propiciar els millors 
moments de l’acte, un diàleg de l’escenari al públic, 
de dalt a baix i viceversa, en què es van deixar ben 
palesos alguns aspectes, com ara la campanya del 
president Jordi Pujol contra Pedrolo, un independen-
tista que no es va casar amb cap partit (segons va 
dir Enric Borràs: «Parlar de Pedrolo és parlar d’un 
patriota català»). També es va fer palès el rebuig d’al-
tres escriptors a l’autor que dóna nom a aquest any, 

Llengua Nacional presenta el número 102 de la revista, 
l’especial Manuel de Pedrolo

Pedrolo en família

enemic de figurar en cenacles literaris (tal com va 
apuntar Màriam Serrà: «Pedrolo ha estat un dels grans 
oblidats»; i després Anna Maria Villalonga hi insistí 
encara més: «És una vergonya l’ostracisme a què 
s’ha sotmès Pedrolo»).

I tots els ponents, i el públic també, van coincidir 
que, superat l’arraconament que li feren governs, 
partits, institucions i uns quants col·legues, és de jus-
tícia haver engegat aquest any d’homenatge, un Any 
Pedrolo que permet de conèixer i difondre l’obra i la 
persona d’un dels autors més importants de la litera-
tura catalana del segle passat, castigat, però, per uns 
poders i una societat que no podien ni volien perme-
tre el que representava. La frase final d’Anna Maria 
Villalonga resumeix molt bé l’objectiu global: «S’ha 
de reivindicar l’escriptor d’una manera seriosa, aca-
dèmica.». I entre records entranyables de situacions 
viscudes al minúscul despatx de l’autor, es va anar 
acabant la trobada. 

El número 102 de Llengua Nacional l’han elaborat 
una nodrida representació d’especialistes, des de la 
mateixa il·lustradora Mariona Millà, passant per Anna 
Maria Villalonga, Marcel Fité, Cesk Freixas, Antoni 
Munné Jordà, Xavier Ferré, Agnès Toda, Mariajosep 
Jové, Anna M. Moreno-Bedmar, Bel Zaballa, Carles 
Molins, Eduard Llauradó, Màriam Serrà, Enric Borràs, 
Josep Poveda i l’esmentat Joaquim Carbó.
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El passat dissabte 7 d’abril Abel Carretero, presi-
dent de Llengua Nacional, va participar en una 

xerrada al Casal Català de Tolosa de Llenguadoc en 
la qual va parlar de la figura i l’obra de Pompeu Fabra. 
L’activitat estava emmarcada en l’Any Fabra, promo-
gut per la Direcció General de Política Lingüística de 
la Generalitat de Catalunya.

La xerrada va comptar, primer de tot, amb una intro-
ducció a la història de la llengua des dels inicis fins 
al període de la Renaixença per part de Josep Vidal 
Arráez, lector de català de la Universitat de Tolosa 
Jean Jaurès. Tot seguit Abel Carretero va parlar de 
l’època en què visqué Fabra, com el context d’aquells 
anys el va empènyer a voler consolidar una llengua 
normativa, una llengua que pogués ser apta per a tots 
els usos i contextos, especialment l’escriptura. Va ser 
una xerrada amena que pretenia introduir el públic 
a les principals gestes que Fabra dugué a terme en 
relació amb la llengua i així posar-les en valor.

La figura i obra de 
Pompeu Fabra, a Tolosa de 
Llenguadoc de la mà de LN

Seguint aquest fil argumental, es va arribar al moment 
actual, en què l’Institut d’Estudis Catalans ha publicat 
recentment la nova Gramàtica de la llengua catalana. 
El públic assistent es va mostrar entusiasmat amb la 
xerrada i va fer moltes preguntes al final de l’acte, fet 
que demostra el gran interès que la figura del Mestre 
Fabra suscita arreu del territori i entre molts catalans 
d’aquí i de l’estranger.

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 3  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 1 8

7L ’ A S S O C I A C I Ó



Llengua Nacional 
desembarca a Mallorca
El dimecres dia 2 de maig membres de la junta 

directiva de Llengua Nacional ens vam desplaçar a 
Palma de Mallorca per presentar les darreres novetats 
de la revista: l’assoliment dels cent primers números 
i la publicació del número 102, especial Manuel de 
Pedrolo. El president de l’associació i director de la 
revista, Abel Carretero, i Màriam Serrà, vicepresidenta 
i coordinadora del número de Pedrolo, van ser els 
encarregats de les dues presentacions públiques.

En aquest context, al matí vam dur a terme un acte a la 
Universitat de les Illes Balears destinat als estudiants 
de filologia catalana per tal de presentar-los, no 
únicament els dos números esmentats, sinó també 
les principals accions de l’associació, com també 
el recorregut dels més de vint-i-cinc anys que ens 
avalen. Finalment, vam parlar de com volem afrontar 
els reptes que ens planteja el futur.

Al vespre, a Ca n’Alcover, local de l’Obra Cultural 
Balear, vam repetir l’experiència, en aquest cas 
adreçant-nos a un públic més adult i amb altres visions 
de la llengua i els Països Catalans. La resposta va 
ser molt positiva i es va crear un debat molt fructífer 

que va donar peu a noves idees per a l’esdevenidor.
Volem agrair especialment a Jaume Corbera, actiu 
col·laborador de la revista, que ens convidés a 
participar en aquests actes a fi d’estrènyer llaços i 
crear complicitats entre els territoris de parla catalana. 
Estem molt contents d’haver pogut respondre a la 
seva petició.

D’esquerra a dreta: Biel Barceló, Jaume Corbera, Màriam Serrà, 
Andreu Salom i Abel Carretero

Màriam Serrà a l’Obra Cultural Balear parlant del número 102 de la revista
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Inauguració de l’Any 
Pompeu Fabra
El 21 de febrer vam assistir a l’acte inaugural de 

l’Any Pompeu Fabra, celebrat al Teatre Zorrilla de 
Badalona, ciutat on residí el Mestre Fabra de l’any 
1912 al 1939, quan es va haver d’exiliar, i de la qual 
va ser nomenat Fill Adoptiu el 28 de gener de 1934.

En l’esdeveniment, titulat Quan arrela el llenguatge 
clar, dirigit per Xavier Albertí, director artístic del Teatre 

Nacional de Catalunya, i amb els parlaments de Jordi 
Ginebra, comissari de l’Any Pompeu Fabra; Ester 
Franquesa, directora general de Política Lingüística; 
Maria Dolors Sabater, alcaldessa de Badalona, i 
Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, 
es van denunciar els atacs que pateix avui la nostra 
llengua i es reivindicà el català com a llengua per a 
tot i per a tothom. A continuació hi va haver lectu-
res de textos fabrians i actuacions teatrals i musi-
cals. Tot seguit vam poder visitar el darrer domicili de 
Fabra abans d’exiliar-se, gràcies a l’amabilitat de l’ac-
tual estadanta, que ens invità a entrar-hi i ens mostrà 
alguns dels mobles i objectes que s’havien salvat del 
saqueig i l’espoliació que va patir la finca durant la 
Guerra Civil, en què milers de llibres i documents de 
la biblioteca de Pompeu Fabra van ser cremats.

L’acte finalitzà amb un refrigeri al magnífic Centre 
Cultural El Carme, amb projeccions de la vida i obra 
de Mestre Fabra.

Màriam Serrà i M. Rosa Bayà amb l’alcaldessa de Badalona, 
Maria Dolors Sabater
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Breu notícia d’Albert Jané

En altres latituds, la part coneguda de l’obra d’aquest 
escriptor i acadèmic hauria fet vessar articles i comen-
taris d’estudiosos que en algun moment o altre s’hau-
rien beneficiat del seu mestratge. Però, entre nosal-
tres, no sembla que sigui prou atractiu fer l’elogi de 
qui ha dedicat tota la seva vida al servei del català.

Jané, que va néixer sis anys abans que esclatés la 
Guerra Civil, va jugar pels carrers del seu barri quan 
gairebé no hi circulaven cotxes. El perill, durant bona 
part de la infantesa, van ser els bombardeigs amb 
què l’enemic intentava destruir la fàbrica de motors 
Elizalde, a tocar de casa seva. 

En una entrevista que li va fer fa uns quants anys 
Joaquim Noguero1, Jané explicava que els jocs de 
carrer i les estades a la masia familiar de Can Morral, 
a Santa Maria de Vilalba (Abrera), van substituir l’es-
cola tradicional: «L’única 
escola era l’escola de debò: 
la natura. I hi vaig apren-
dre moltes coses: la llengua 
viva, aprendre a associar 
els noms i les coses d’una 
manera directa. Sempre dic 
que no em va anar malament 
aprendre què era un gripau 
i què era una granota a partir de la realitat, això que 
avui propugnen molts pedagogs. Saber què era un 
canyar, una falç, un magall, un podall... Distingir la 
farigola del romaní. Aprendre a la vinya la diferència 
entre el xarel·lo i el sumoll.»  

Amb la derrota a la Guerra Civil, es restableix certa 
aparent normalitat. Llavors assisteix una temporada a 
les classes —totes en castellà, of course!— d’un bon 
jan, el senyor Quevedo, que pràcticament no els ense-
nyava res, però que no s’estava de recomanar-los que 
llegissin, perquè llegint s’aprenia a escriure. Val a dir 
que en Jané li va fer cas i va forjar la seva persona-
litat gràcies a les lectures, a més de l’excursionisme 
i el món de les sardanes. Quan es van tornar a auto-
ritzar les ballades, a l’autoritat que regia els nostres 
destins se li va escapar que a l’aire lliure, quan les 
cobles deixaven de tocar, era més fàcil conspirar que 

en la clandestinitat d’un local tancat, sempre exposats 
a una denúncia. Moltes de les activitats que es van 
fer per recuperar els records d’abans de la guerra i 
l’ús i l’ensenyament de la llengua es van iniciar entre 
els sardanistes. Jo mateix vaig assistir a unes classes 
clandestines gràcies als contactes que vaig establir en 
el curs d’alguna audició de sardanes 
 
Des del primer moment, en Jané s’incorpora a aquest 
moviment: és de les primeres generacions de mestres 
de català que surten dels exàmens controlats per Joan 
Triadú i Eduard Artells. El 1962 publica, amb la col·la-
boració dels seus amics M. Eugènia Dalmau, Josep 
Ibáñez i Enric Gual, Signe, una gramàtica d’urgència 
de gran utilitat per a aquells que decidien fer un curs 
pràctic d’iniciació. I, a partir d’aquí, ja no para: classes 
de correcció, articles de divulgació escampats per tot 
arreu: els «Aclariments lingüístics» de Tele/Estel i el 
diari Avui, recollits en diversos volums; diverses gra-
màtiques i un Diccionari de sinònims (Barcanova) de 

consulta obligatòria per a 
ampliar horitzons i enriquir 
el vocabulari. 

L‘any 1963, quan deixa la 
feina administrativa en un 
banc per entrar a treballar 
d’home orquestra a Cavall 
Fort —és a dir, per tocar-ne 

totes les tecles—, inicia el seu contacte amb el món 
dels nois i noies. Aviat passa a ser el redactor en cap 
de la revista i més tard el director fins a la jubilació. A 
més d’encarregar, revisar i redactar noticiaris, articles 
i contes, hi porta a terme una feinada impressionant 
com a pensador dels guions dels concursos lingüístics 
que apareixen en cada número. I, a partir de 1963, es 
dedica a traduir els còmics estrangers amb què Cavall 
Fort entra en la línia europea del còmic franco-belga. 
Una activitat que ha ampliat a d’altres editorials, més 
enllà de la revista. Més que traduir, podríem dir que 
les anostra, aquestes historietes, és a dir, fa que els 
personatges parlin com si les seves aventures pas-
sessin a casa nostra. Això el porta, també, a anostrar 
les aventures televisives dels Barrufets i una trentena 
de llargmetratges. Uf!

Avui es parla d’Albert Jané
   Joaquim Carbó

1 Escola Catalana (febrer 1996).

Sempre dic que no em va anar 
malament aprendre què era un 
gripau i què era una granota a 

partir de la realitat, això que avui 
propugnen molts pedagogs.
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A més, però, compleix una pila d’encàrrecs per a 
escriure versions ben seves de tota mena de ronda-
lles i obres de la literatura universal. 

Fins aquí, una ràpida ullada a la seva activitat 
professional. 

La seva avidesa, però, per a fixar sobre el paper els 
neguits personals, la seva visió del pas del temps, 
la vida que bull al seu voltant, les impressions més 
íntimes per tot el que el rodeja fan que tot plegat ho 
concreti en uns dietaris i uns llibres —alguns, editats 
per Llengua Nacional— de difusió restringida i distri-
bució limitada a un reduït nombre d’amics. 

Calidoscopi informal

I aquí és on sorgeix la sorpresa: la publicació, 
a càrrec de les Edicions de la Ela Geminada, de 
Girona, de la novel·la Calidoscopi informal, un text 
de mil quatre-centes pàgines, acabat fa uns quants 
anys, del qual es pot dir que, pràcticament, ningú no 
tenia notícia i que ha arribat a l’editorial per vies poc 
habituals, ja que no ha estat pas l’autor, que sempre 
es mou en la discreció, qui n’ha perseguit l’edició.
 
Aquesta novel·la sense argument, tan original, amb 
uns personatges que apareixen, diuen la seva, i es 
fonen del tot o bé reapa-
reixen al cap de poques o 
moltes pàgines, és, segons 
ja he escrit en una altra 
banda2, «un autèntic, inclas-
sificable i gegantí home-
natge a la nostra llengua, 
perquè reuneix tota la 
saviesa del lingüista, tota la 
capacitat d’observació de l’entorn d’un àvid acapara-
dor d’emocions i sensacions, i tot el sentit comú i la 
perplexitat i l’esperit crític que no s’està de manifes-
tar com a testimoni del pas del temps i de la renova-
ció de modes, costums i tradicions, tot plegat servit 
amb un llenguatge que pot anar del nivell acadèmic 
a un xaronisme gairebé oblidat». 
 
Sentit comú! I tant! Com en aquell moment que 
demana que, en lloc de dir-li que no s’enfadi, reco-
mana que diguin als altres que no el facin enfadar. 
O bé com aquell pallasso que es retira de la profes-
sió perquè li sap greu que es riguin d’ell... O bé quan 
explica que el narrador es complau a comentar que 
el vell Noè, atrafegat per la feinada que li ha caigut a 
sobre quan de les altures l’han avisat de l’aiguat que 
s’acosta, fa un recés, s’atura i s’asseu a la barraca a 
fumar una pipa. El narrador no s’atabala quan algú li 

retreu l’inacceptable anacronisme: en aquella època 
tan reculada «no es coneixia encara l’ús del tabac», 
essent així que l’afer del bon jan d’en Noè té lloc 
centenars d’anys abans del descobriment d’Amèrica 
i, per tant, entre els habitants de l’Antic Testament 
no es podia haver imposat el costum/vici de fumar... 
Bonhomiós, el narrador replica si no és un anacro-
nisme molt més gran pretendre que en una barca 
de construcció casolana s’hi vulguin enquibir vuit mil 
espècies d’ocells, dues mil d’ofidis i un cens difícil de 
catalogar de tota altra mena d’espècies animals de 
totes mides: d’un elefant a una puça.
 
Algú ha coincidit amb mi que el títol d’aquesta novel·la 
hauria pogut ser, perfectament, Calidoscopi infernal, 
ja que els dimonis tenen vida pròpia al llarg de tantes 
i tantes pàgines, ben barrejats amb els humans i 
encarnats segons les especialitats i les professions 
de cada un d’ells, amb tot de noms producte de la 
fecunda i divertida imaginació de l’autor. Si el dimoni 
Malaplata, que exerceix l’ofici d’usurer, es riu del mort 
i de qui el vetlla quan li auguren que l’exercici del 
seu ofici el portarà a l’infern, n’hi ha una colla més, 
de noms ben pintorescos, que faran les delícies dels 
lectors: Alafosc —a més de dimoni, bronquític!—, 
Sangdefel, Fumarol de Banyafumada, Karadepús, 
Banyatrista, Caraverd, Menjafel, Sacdepolls, 
Karadafalç, Kantakalascú, Bibalabi i una dimoníaca 

família d’allò més nombrosa 
i activa.
 
Hi apareix una galeria ina-
cabable de personatges 
amb noms tan curiosos com 
el doctor Filberticus, l’Anna 
Balbina, Boris Karloff, l’An-
ricrist i el Leviatan, la Claror 

de l’Alba, els Xaruk i Maluk, la senyora Sinibalda, el 
senyor Sopadapà, l’antipapessa Miquela del Peix, el 
capità Ras Malik... i uns inefables senyors Pelamdeu 
i Salsufragi que no deixen de comparar el que els 
impressiona del món que els envolta amb la bellesa 
de la senyora Masgrau, una dama que no els fa el 
cas que tots dos voldrien. 

Estic convençut que, si més no, el noranta per cent 
d’aquesta sensacional galeria de personatges repre-
senta la disfressa d’algun personatge públic o bé la 
d’algun amic, enemic, conegut o saludat de l’autor. El 
que pagaria més d’un per saber a qui es refereix quan 
ens parla d’en Lacandru, de la senyora Candelera, 
d’en Dudú Pocatela, de l’Antònia Mataflorida, d’aquell 
tercet sempre en discòrdia format per la Trini, la Nati 

2 Revista digital Núvol (abril 2018).

Estic convençut que el noranta 
per cent d’aquesta sensacional 

galeria de personatges 
representa la disfressa d’algun 

personatge públic
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i la Loli: «No comparis, dona, no comparis!»... No em 
veig amb cor de demanar-li que faci l’esforç d’escriure 
—jo diria que no em faria cas— i publicar una guia 
que ens permeti tafanejar i descobrir qui s’amaga al 
darrere d’aquesta llarguíssim tirallonga de noms tan 
divertits, però que no aporten cap pista per a la seva 
identificació. 
 
Per no fer massa llarg el mínim recorregut que m’he 
permès per aquest Calidoscopi informal, no em puc 
estar de tancar-lo amb un altre fragment de l’entre-
vista que li va fer Joaquim Noguero fa més de vint 
anys —m’hi he referit al principi—, en què Albert 
Jané exhibia una mostra més de sentit comú per a 
jutjar la situació de la nostra llengua i cultura, quan li 
preguntaven si hi veia alguna sortida: «En aquestes 
qüestions ens posaríem d’acord de seguida si no hi 
hagués televisió: aleshores a tots ens semblaria una 
solució. Però n’hi ha i no està resolt. Aleshores, què 
demanem? La gent gran hem vist i demanat de tot: I 
si tinguéssim una revista infantil?, i si féssim teatre en 

català?, i si escola, i si premsa, i si televisió? Però ja 
ho tenim, i el resultat no és el que voldríem. Ja només 
podem demanar que baixi Déu nostre Senyor a par-
lar-nos en català, a veure què passa!»

És evident que si llavors feia un diagnòstic tan precís, 
ara, al cap de vint anys, continua tenint tota la raó del 
món. I ja que Déu nostre Senyor no ha baixat a par-
lar-nos en català, hem de pensar que és a les nostres 
mans aprofitar els mitjans que tenim per a assegurar 
la continuïtat tant de la llengua com de la cultura. Els 
escriptors, els actors, els cantants, els mestres, els 
periodistes, etc., a part d’intentar superar-nos cada 
dia en l’exercici de les nostres professions, no podem 
fer altra cosa que esperar que el nostre poble ens 
doni feina, i ens la pagui, encara que no sigui tan bé 
com ho fa als mercenaris que arriben de tot el món i 
fan veure que estimen més la samarreta que porten 
que la mare que els va portar al món. 
 
Ei, si pot ser!

Per Sant Jordi, llibres, 
flors i parada

Com cada any, aquest Sant Jordi vam exposar revistes i marxandatge a la parada 
que ens facilita l’APPEC a la barcelonina rambla de Catalunya.

La novetat d’enguany, a part dels números especials 100 i 102, foren els punts 
de llibre que regalàvem als visitants per commemorar els 150 anys del naixement 
del filòleg Pompeu Fabra i els 100 del de l’escriptor Manuel de Pedrolo, dos dels 
nostres prohoms de la llengua i de la literatura catalana, respectivament.   

L l e n g u a  N a c i o n a l  1 0 3  |  2 n  t r i m e s t r e  2 0 1 8

1 2 L ’ A S S O C I A C I Ó



   Jordi Ginebra
Comissari de l’Any Fabra 2018. Catedràtic de la Universitat Rovira i Virgili

Pompeu Fabra va ser un destacat lingüista català. 
En l’Any Fabra 2018 recordem la seva figura i 

valorem la importància de les seves aportacions al 
coneixement científic de la llengua catalana. Però, a 
diferència del que passa quan dediquem una comme-
moració a un científic rellevant o a un artista especi-
alment singular, en el cas de Fabra hi ha alguna cosa 
més. Perquè Fabra no va ser, solament, un gran gra-
màtic i un gran lexicògraf. Fabra és la persona que 
va fer possible la cristal·lització d’un model modern i 
funcional de llengua formal. Un model que la societat 
demanava perquè era necessari per al projecte col-
lectiu de nació contemporània que s’havia començat 
a desenvolupar en les darreres dècades del segle xix. 
I que va continuar desenvolupant-se, amb dificultats 
i obstacles de tota mena, durant tot el segle xx. I que 
ha arribat fins avui.

És per això que l’Any Fabra 2018, com diu David 
Paloma en un article recent al diari El Punt Avui, «ha 
despertat la febre per Fabra» («Enfabrats», suple-
ment «Cultura», 15 abril, p. 7). No són només els filò-
legs i els professors de gramàtica els qui s’interes-
sen per Fabra. L’interès pel «seny ordenador de la 
llengua catalana» es fa visible arreu del país, i creix 
a mesura que passen les setmanes.

La revista Llengua Nacional no podia, lògicament, 
deixar passar l’ocasió sense unir-se a la comme-
moració. És per això que aplega en aquest número 
unes quantes contribucions que, ben segur, ajuda-
ran a fer que l’Any Fabra 2018 brilli amb una llum 
intensa i clara.

En primer lloc, Josep Murgades, amb l’article «Fabra, 
teòric del “català, dialecte”», ens convida a conside-
rar l’Any Fabra no solament com una commemora-
ció, sinó com una ocasió per reflexionar (i per treure’n 
conseqüències) sobre el caràcter dinàmic de les llen-
gües en general i del català en particular. Murgades 
ens mostra que Fabra es va referir més d’una vegada 
a la llengua catalana com a dialecte per fer-nos veure 

Pompeu Fabra, una llengua moderna 
per a una nació moderna

que cap sistema humà de comunicació té, per essèn-
cia, la condició de llengua. I que, al capdavall, podem 
parlar de llengua catalana en la mesura que els par-
lants d’aquest idioma el fem servir en tots els àmbits 
d’ús i el cultivem de debò: en la mesura que la pràc-
tica lingüística dels usuaris faci que l’idioma reforci 
la seva autonomia i la seva personalitat i no se sub-
ordini a altres sistemes. 

Joan Julià-Muné també es planteja la seva col·labo-
ració, «De orthoepia cathalana. Cal sotmetre la pro-
núncia a l’ortografia?», com una invitació a la reflexió. 
A parer seu, valorar Fabra no vol dir necessàriament 

Francisco X. Rafols / Museu de Badalona. AI. Col. Mateu Rotger

I N T R O D U C C I Ó

Pompeu Fabra fumant
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compartir tots els seus punts de vista. En aquesta 
línia, si Julià-Muné, d’una banda, ens explica que, 
en els plantejaments ortoèpics de Fabra —que mai 
no va desenvolupar plenament—, la pronúncia formal 
havia de seguir l’ortografia, de l’altra es demana si 
avui aquesta opció és realment la més adequada: 
potser es pot acceptar certa dissociació entre pro-
núncia (que evoluciona) i ortografia (que tendeix a 
romandre fixa). 

Amb «Fabra: la llengua com a eina», Xavier Lamuela 
situa l’obra de Fabra en les coordenades adequa-
des des del punt de vista 
sociolingüístic i polític. I ens 
fa veure que, en aquestes 
coordenades, el treball de 
planificació lingüística del 
corpus (el treball de Fabra) 
és tan estrany al propòsit de 
convertir un idioma en una 
simple marca identitària com al de considerar-lo un 
mer instrument de comunicació.  

A continuació David Paloma fa, a «La mort de Pompeu 
Fabra», una bella evocació de les darreres hores del 
Mestre, de la seva mort i enterrament, i s’atura en 
una seqüència poc coneguda d’aquest episodi his-
tòric: l’embalsament del cos de Fabra. Acaba l’arti-
cle amb una incursió en l’actualitat, que no defuig la 
possible polèmica: es mostra crític amb la manera 
com ha quedat la tomba actual de Fabra després de 
les reformes fetes l’any 2016.

Joan Martí i Castell, amb «Pompeu Fabra: alguns 
aspectes de la teoria de la llengua», ens ofereix una 
síntesi dels plantejaments fabrians relatius a la fona-
mentació teòrica i ideològica del seu treball codifi-
cador. Són els 9 següents. 1) La llengua no és sols 
un mitjà de comunicació, sinó un element d’identi-
tat col·lectiva. 2) La llengua identifica la nació. 3) La 
llengua ha de ser moderna (i no un recordatori de 
l’època medieval). 4) La llengua ha de ser unitària 
(hi ha d’haver homogeneïtat entre varietats i regis-
tres). 5) El model codificador triat és el composicio-
nal (la norma és el resultat d’una labor de selecció). 
6) La llengua normativa ha de ser funcional (però no 
fàcil). 7) El model lingüístic final ha de deslliurar-se 
de la castellanització. 8) El català ha de convertir-se 
en sociolingüísticament necessari en tots els sectors. 
9) La societat ha d’evitar la bilingüització (Catalunya 
té una única llengua pròpia). 

Marcel Fité, fent memòria d’«Aquell llibre de tapes 
vermelloses» que va descobrir, de jove, a les golfes 
de casa seva —un exemplar d’una gramàtica de 

Pompeu Fabra—, es val del pretext de l’Any Fabra 
per recordar una terrible veritat històrica: les dificul-
tats insalvables que han tingut els catalans en molts 
moments per aprendre amb normalitat a escriure la 
seva llengua. Per Fité, els homenatges a la figura 
de Pompeu Fabra no poden desvincular-se mai del 
record d’aquesta realitat. 

En una línia en part relacionada es desenvolupa la 
contribució de Jordi Mir, «Pompeu Fabra, llengua i 
pàtria». Mir posa en relleu, adduint diversos fets con-
crets, el compromís cívic i polític de Fabra amb el seu 

país. Un compromís que no 
va ser teòric o retòric, sinó 
que, com assenyala Mir 
mateix, va causar-li terri-
bles penalitats reals i tangi-
bles: va ser desposseït de 
la seva càtedra, va anar a la 
presó, va haver d’exiliar-se 

i va passar els darrers anys de la seva vida en una 
situació econòmicament compromesa i moralment 
duríssima (circumstàncies que no li van impedir conti-
nuar treballant amb esperança, com diu la seva cone-
guda frase). No és gens sobrer aquest article de Mir, 
avui que Catalunya torna a patir una intensificació de 
l’acció repressora de l’Estat espanyol.

Finalment, Montse Sarret, en l’article «Pompeu Fabra, 
l’aventura de la llengua», ens ofereix una amable pre-
sentació del llibre homònim publicat recentment, amb 
motiu precisament de l’Any Fabra. Sarret destaca 
les qualitats de l’obra —es tracta d’una combinació 
de text il·lustrat i còmic, escrit per Gemma Pauné 
Xuriguera i il·lustrat per Oriol Garcia—, i certament 
aconsegueix el que devia ser el seu propòsit inicial: 
que el lector conclogui ràpidament que no pot per-
dre’s la lectura d’aquest llibre.

El dossier dedicat a Fabra es completa amb una 
entrevista a Jordi Mir, un dels col·laboradors del 
monogràfic. Mir destaca entre el fabristes perquè 
ha estat un dels directors —amb Joan Solà— de les 
Obres completes de Pompeu Fabra. Però té de fet 
molts altres mèrits en l’àmbit de la, diguem-ne, fabro-
fília. L’entrevista ens mostra, a més, algunes de les 
seves qualitats humanes: una persona humil i fidel 
al país.

Un conjunt de textos que són, certament, una notable 
manifestació que «la febre per Fabra» continua este-
nent-se, i que constitueixen, a més, una bona apor-
tació perquè la societat catalana aprofiti l’Any Fabra 
2018 per reflexionar sobre el present i sobre el futur 
de la seva llengua.

Que la societat catalana aprofiti 
l’Any Fabra 2018 per reflexionar 
sobre el present i sobre el futur 

de la seva llengua.
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   Josep Murgades

Fabra, teòric del «català, 
dialecte»

Universitat de Barcelona

«La democràcia s’ha d’obtenir, ara i en tots els 
temps, amb un esforç dels seus partidaris; i quan 

s’ha obtingut [...] s’ha de defensar, perquè totes les 
forces reaccionàries són tan vives i tan potents com 

qualsevol altre moment de la història.»

Joan Crexells (1924 /1996: 533)

Som a l’Ateneu Barcelonès. El 5-7-1901. On Fabra 
desplega la segona de la mitja dotzena de con-

ferències que consta que va pronunciar-hi al llarg de 
la seva vida (050 bis: 326-330 [les xifres en negreta 
remeten al núm. de text dins el vol. d’OC indicat infra 
en les ref. bibliogràf.; les xifres que segueixen, al 
núm. de p. d’ibíd.]). Havent-ne estat la primera, el 

18-3-1897, una sobre «la definició de la llengua cata-
lana» (049: 323-324). De títol més que explícit.

Aquesta de quatre anys després, però, atès el que hi 
exposa amb ànim revulsiu i sempre comptant, com 
a bon ironista, que el públic a qui s’adreça coneix 
sobradament el seu veritable parer al respecte, prou 
admet de ser intitulada «el català, dialecte» (051a: 
330; 077: 430).

Ja que hi denuncia que «el nostre català és una còpia 
del castellà»; estableix «el seu estat d’inferioritat; de 
dependència»; i en dedueix que «un idioma que es 
troba en aquest cas, bé pot anomenar-se’l dialecte» 
(050 bis: 327-328).

E S P E C I A L  P O M P E U  FA B R A
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Afirmacions de contundència provocativa. Destinades 
potser tanmateix a l’oblit (just vuit mesos després, 
Fabra se n’anava a fer de professor de química a 
Bilbao). Si no hagués estat perquè...  perquè el 15 
de desembre d’aquell 1902, en el context del decret 
governamental de Romanones (21-11-1902) prohibint 
l’ús de llengües no castellanes a l’escola primària i 
de les protestes que van seguir-se’n des del món del 
catalanisme, Ramón Menéndez Pidal publicava en El 
Imparcial l’article «Cataluña 
bilingüe», en el qual, traient 
fora de context i manipu-
lant amb insídia les parau-
les de Fabra en la conferèn-
cia susdita, remetia a l’au-
toritat d’aquest per justificar 
la segons ell ancestral com-
penetració del català amb el 
castellà i la seva ineluctable deriva a fondre-s’hi.

Fabra, lògicament dolgut, s’hi referiria en la següent 
de les conferències que havia d’impartir a l’Ateneu, el 
26-10-1906 (051a: 330), en el decurs de la seva estada 
a Barcelona amb motiu de celebrar-s’hi el I Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. I també, encara, 
en la que, ja com a president de l’entitat ateneística, i 
en qualitat de discurs inaugural de curs acadèmic, va 
pronunciar-hi el 17-1-1925 (040: 273). Així com en la 
del 21-12-1935 (077: 430).

És evident que Fabra, com a bon lingüista descriptiu, 
tenia perfectes coneixement i consciència de l’evo-
lució, ja de bell antuvi, de català i de castellà en dos 
idiomes diferents i específics. Però això no vol dir 
que concebés les llengües (o els dialectes) en termes 
essencialistes, immanentistes. Ans al contrari, hi veia 
realitats dinàmiques, mutants, susceptibles, per tant, 
de progressió o de regressió.

D’on el fet que no tingués empatx a admetre que, en 
èpoques anteriors, el català hagués pogut revestir 
efectivament el rang de dialecte (049: 324; 058: 357; 
075: 413). El n’haurien rescatat la literatura, emble-
màticament representada en l’actualitat per L’Atlàntida 

Referències bibliogràfiques

crexells, Joan (1924), «Els clàssics i la política», dins La Publicitat (24-7); dins íd. (1996), pp. 530-534.
crexells, Joan (1996), Obra completa, I. De Plató a Carles Riba, Edicions de La Magrana, Barcelona.
Fabra, Pompeu (2013), Obres completes. Textos i materials. Cronologia general. Recepció de l’obra i la figura, vol. 9, 
a cura de Josep Murgades, Georg Kremnitz, Francesc Vallverdú, Albert Jané, Jordi Mir, Anna Pineda; Institut d’Estudis 
Catalans, Barcelona.

Fabra no perd mai de vista 
l’eventualitat que, segons 

com evolucionés tot plegat, 
la llengua no regredís a la 

condició altre cop de dialecte.

(049: 324); la normativització empresa contemporàni-
ament (075: 413), consistent no a bastir una llengua 
basada en la llengua naturalment parlada (cosa 
que hauria dut a fer-ne «un dialecte del castellà, un 
català de municipal», 056: 352), sinó una veritable 
llengua estàndard (056: 353), feta, doncs, com escau 
a aquesta, «de mots triats, de formes i construccions 
triades» (039: 264); així com també l’ús que en fessin 
els catalans, «no declinándola ante otra lengua cual-

quiera» (075: 413).

Ara: tot i això, Fabra no perd 
mai de vista l’eventualitat 
que, segons com evolucio-
nés tot plegat, la llengua no 
regredís a la condició altre 
cop de dialecte. Importa, 
doncs, sostreure’s al «pro-

vincianisme perfecte» de parlar en castellà sense que 
n’hi hagi necessitat (058: 358), tot practicant, en canvi, 
el que després n’hem dit bilingüisme passiu o sesqui-
lingüisme. Adverteix també que bé per descuit, bé per 
oblit, bé per no parar-hi prou compte, la llengua, tot 
i estar formalment dotada per als usos més elevats, 
pot «descendir fins al nivell d’un dialecte» (075: 414-
415). I el 1935 preveu a més, a banda el perill derivat 
de la manca d’un ús suficient i a tots nivells, el risc 
també de dialectalització conseqüència del calc efec-
tuat a partir de recursos propis només de la llengua 
dominadora: «si no ens corregim, el català esdevin-
drà un dialecte del castellà» (077: 430).   

D’on l’exhortació, en temps prou més difícils (1946), a 
«un esforç constant... [per la llengua]», si no es vol que 
aquesta «degeneri en un dialecte empobrit i inapte» 
(141p: 737).

Correlat, en l’àmbit polític, d’aquesta concepció sobre 
la reversibilitat de l’estatus de la llengua, ho és l’afir-
mació de Crexells del 1924 aquí citada a propòsit de 
la democràcia. Tothom sap com va prosseguir després 
la història del país i la d’Europa. ¿Tornem a trobar-nos 
avui en una conjuntura semblant, pel que fa a la salut 
de la democràcia i de la llengua, a la de llavors?   
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   Joan Julià-Muné
Universitat de Lleida

El punt de partida de l’activitat codificadora de 
Pompeu Fabra es vinculà a un òrgan de difusió 

cultural nacionalista, de caire innovador i rupturista, i 
amb afany de reformació lingüística: la revista moder-
nista L’Avens (1881-84 i 1889-93; ortografiada L’Avenç 
a partir del 1891). Fabra col·laborà bàsicament amb 
el fundador de la revista, 
Massó i Torrents, i amb 
Casas-Carbó, sobretot en la 
renovació de l’ortografia. En 
una segona etapa, noucen-
tista, el nostre autor comptà 
amb el suport determinant de 
la Diputació de Barcelona i la 
Mancomunitat de Catalunya, 
ambdues sota la batuta d’Enric Prat de la Riba (1870-
1917). Aquest marc favorable, després de la Dictadura 
de Primo de Rivera (1923-1930), es reprengué a 
l’inici de la II República Espanyola (1931-34) amb 
el govern autonòmic de la Generalitat de Catalunya. 
Transcorregut un bienni eixorc, 
continuà fins al final de la Guerra 
Civil (1936-39). Vegem-ne l’es-
sència, de l’opera fabriana, en el 
quadre sinòptic següent. 

Fabra, com tampoc Joan 
Coromines posteriorment, no 
va elaborar cap treball específic 
sobre ortoèpia catalana, ja que 
tenia com a pilar bàsic de la codi-
ficació la fixació de l’escrit, natu-
ralment sense descuidar l’oral. 
Així, doncs, tant els indicis implí-
cits com les indicacions explíci-
tes de Fabra respecte a l’ortoèpia 
del català passaven pel filtratge 
ortogràfic. Vegem-ho en una de 
les seves converses filològiques, 
difoses a través de La Publicitat:

De orthoepia cathalana. 
Cal sotmetre la pronúncia 
a l’ortografia?

«... en els mots presos del llatí literari no és la pro-
núncia actual, sovint defectuosa, que s’ha tingut 
en compte per a fixar l’ortografia de la s, sinó la 
grafia llatina, i que a la grafia així fixada, que és 
la bona, cal sotmetre la pronunciació: no s’ha 
d’escriure exclussiu perquè pronunciem exclus-

siu, sinó escriure exclusiu 
perquè aquest mot és el 
llatí exclusivum; i llavors, 
pronunciar aquest mot amb 
s i no ss, ço és, corregir-ne 
la pronunciació. 

Un cop més: menys regles 
(que sovint les copsem mal 

formulades) i més consultes a un bon diccionari 
ortogràfic. I sobretot no oblidar que les grafies 
que hi figuren no han estat establertes a la babalà 
i, encara, que, en tot cas, són avui les úniques 
bones.»

Fabra col·laborà bàsicament 
amb el fundador de la revista, 
Massó i Torrents, i amb Casas-
Carbó, sobretot en la renovació 

de l’ortografia.
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Avui, com si fos ahir, continuem 
observant la dificultat 

d’harmonitzar la pronúncia amb 
l’ortografia.

Avui, com si fos ahir, continuem observant la dificul-
tat d’harmonitzar la pronúncia amb l’ortografia. Ho 
constatem en la poca operativitat dels grafemes com 
a crosses ortoèpiques en el cas de la c (essa sorda) 
i la s (essa sonora) en mots com ara decisió i deri-
vats, o de ss (essa sorda) en comissari, emissió..., 
que denoten el fenomen invers de l’assenyalat per 
Fabra més amunt.

D’altra banda, tenint en compte que ens movem en 
el terreny de la gramàtica normativa, cal tenir present 
quins treballs es poden considerar normatius. Ben 
mirat, no n’hi ha cap que s’hi pugui considerar ple-
nament, perquè fins i tot els que s’hi acosten més —i 
que s’hi han tingut, per normatius— no foren aprovats 
expressament com a tals per l’autoritat competent, és 
a dir, per l’Institut d’Estudis 
Catalans. Arribats a aquest 
punt, voldria ressaltar la 
rellevància de la Grammaire 
catalane de 1941 —escrita 
des de l’exili per al públic 
francòfon—, sovint obviada 
a l’hora d’establir els fona-
ments de l’ortoèpia fabriana. 
Tanmateix, és en les esmentades Converses filològi-
ques on més explícitament insisteix per difondre la 
seva proposta: 

«Avui, gràcies a tenir fixada l’ortografia, podem 
començar ja a ocupar-nos d’ortoèpia. No és potser 
encara l’hora, mentre no disposem de l’escola, d’in-
tentar el restabliment de la v, però hauríem ja de 
preocupar-nos resoludament de restablir els sons 
tj, bbl, ggl, mt (en mots com viatjar, poble, regla, 
redemptor), de corregir la pronunciació dels mots 
que pronunciem amb s en lloc de z, o viceversa, 
de combatre l’ensordiment de certes consonants en 
els enllaços (els astres: pron. el-zas-tres, no el-sas-
tres), de corregir la pronunciació defectuosa de 

moltes combinacions vocàliques. No ens atrevim, 
però, a dir de restablir la l doble mentre hi hagi qui 
escriu cel·lebrar, el·lecció, rel·ligió...»

 
Com veiem, doble i en altres indrets geminat són 
termes fabrians, avui inadequats per a referir-nos als 
sons de la parla, atès que pertanyen al camp de l’or-
tografia i no al de l’ortoèpia. La terminologia fonè-
tica actual afavoreix el terme allargat per la insigni-
ficança de l’expressió so geminat o pronúncia gemi-
nada. Parafrasejant Fabra mateix, podríem dir: menys 
confusions (que sovint heretem sense pensar-hi gaire, 
com la de substituir erròniament regla ortoèpica per 
regla ortogràfica en una edició de les Converses) i 
més consultes a un bon diccionari de pronúncia, o si 
més no, de moment, a un de terminologia fonètica.

Podem constatar que una 
llengua, al capdavall, no es 
fa gran a cops de diccionari 
ni de manuals gramaticals, 
sinó a través de l’ús, adequa-
dament encarrilat. Tampoc 
no hauria de ser cap incon-
venient defugir la sacralitza-

ció de l’ortografia i relativitzar-ne la importància, la 
qual cosa no vol pas dir abaixar la guàrdia i deixar de 
vetllar per la correcció ortogràfica, sobretot des dels 
centres d’ensenyament i dels mitjans de comunicació. 
Consegüentment, un canvi en la pronúncia, dinàmica 
per naturalesa, no té cap necessitat d’anar acompa-
nyat de cap canvi en l’ortografia, bàsicament estàtica. 
Esmenar la pàgina als predecessors d’una manera crí-
ticament constructiva, amb pantalles noves d’avui —
havent realitzat un acurat estudi de l’evolució lingüís-
tica— hauria de ser la tasca quotidiana, mentre sigui 
prou raonable, justificable i útil, dels qui tenim com a 
objectiu vital i professional la llengua. I així dessacra-
litzar, també, els nostres mestres. Aquesta és la millor 
manera de retre’ls homenatge.
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Una de les bestieses més notables que s’han dit 
a propòsit de la llengua catalana és que «només 

serveix per a ser». Aquesta afirmació redueix les fun-
cions socials de les llengües a la simple identificació 
dels seus parlants: a una funció merament identitària. 
La bestiesa simètrica consisteix a dir que «les llengües 
serveixen per a comunicar i que, per tant, no compten 
la llengua ni les formes lingüístiques que s’utilitzin». 
Els qui la sostenen obliden que no hi ha comunicació 
neutra i que, tal com veurem, la tria de llengua condi-
ciona, a més de la vehiculació de tota mena de con-
notacions, els mateixos continguts.

En d’altres ocasions (per exemple, en Lamuela 2004: 
220-222 i 229-231) he distingit tres funcions socials 
bàsiques de les llengües: la funció comunicativa o ins-
trumental, la funció definidora o de representació i la 
funció simbòlica, que opera a través de les connota-
cions associades a les formes lingüístiques. Aquestes 
tres funcions es combinen en la funció participativa: 
qui és capaç de comunicar 
en una llengua la utilitza per 
a participar en les activitats 
que s’hi produeixen i ho fa 
utilitzant les seves capaci-
tats lingüístiques, que com-
prenen la manera de repre-
sentar la realitat i el domini 
de les formes adequades en 
cada situació segons les seves connotacions; i també 
és veritat que la seva manera concreta de parlar con-
tribueix a identificar-lo i, eventualment, a facilitar o difi-
cultar que l’acceptin en les activitats en què vol par-
ticipar. La funció participativa esdevé selectiva en la 
mesura en què hi intervenen els processos d’integra-
ció-exclusió basats en els recursos lingüístics de cada 
parlant i en la manera com és percebut pels altres. La 
funció lingüística selectiva o discriminant té un paper 
decisiu en la distribució jeràrquica dels membres de 
la societat (Murgades 1996; Lamuela 1994).

Cada tradició lingüística, que pot ser diferent per a una 
mateixa llengua segons els territoris on es parla, ha 
anat conformant els significats i les connotacions de 
les diferents formes de la llengua. Per a percebre-ho, 
n’hi ha prou de pensar que per a un estatunidenc state 
designa una part d’allò que ell anomena nation, mentre 

Fabra: la llengua com a eina
   Xavier Lamuela

que per a un català una nació pot formar part d’un 
estat; o bé observar, seguint la indicació d’una alumna 
meva, les extensions de significat contrastants que 
tenen en català i en espanyol la paraula poncella i el 
seu corresponent capullo. Qui està acostumat a traduir 
sap que la dificultat principal de la seva feina rau en 
aquesta mena de diferències. Ja es veu que la reduc-
ció de la llengua a una funció identitària o la pretensió 
que té exclusivament una funció comunicativa, ignoren 
la funció definidora i aboquen a interpretacions defor-
mades de les funcions participativa i selectiva.

En aquesta perspectiva, és fàcil d’identificar els objec-
tius de la intervenció sobre l’estructura lingüística, 
l’anomenat corpus planning, en el marc d’una acció 
encaminada a promoure una llengua que té reduïdes 
la seva presència social i la seva gamma d’usos. Es 
tracta de posar a l’abast de la gent els recursos lin-
güístics que els permetin d’utilitzar una eina segura i 
eficaç. És per aquesta raó que convé destacar l’acti-

tud eminentment pragmàtica 
i funcional amb què Fabra 
va emprendre la seva feina 
de codificació del català: 
«L’obra de redreçament de 
la llengua escrita no podria 
ara limitar-se al sol llen-
guatge literari —amb exclu-
sió dels llenguatges tècnics, 

etc.—, i, per altra banda, ha de defugir tota artificiosi-
tat que dificultés la seva difusió.

«Si el català escrit no s’hagués mogut de l’àrea que 
li assignava Milà i Fontanals —que el considerava 
solament cridat al conreu de certs gèneres literaris—, 
podia llavors més lliurement adoptar qualsevol inno-
vació enfora de tota consideració de viabilitat dins la 
llengua comuna; però, si ha d’ésser emprat per tothom 
i en tota ocasió, hom ha d’anar amb un compte espe-
cial que no perdi el contacte amb la llengua parlada, 
sospesant bé la viabilitat de cada innovació i espaiant 
àdhuc, oportunament, la introducció de les innovaci-
ons viables» (Fabra 1927: 4 [OC: v. 9, 291]).

Costa poc de veure en aquesta citació els dos aspec-
tes que he esmentat: l’extensió dels recursos lingüís-
tics i la preocupació per l’equilibri del sistema dels 

Convé destacar l’actitud 
eminentment pragmàtica i 

funcional amb què Fabra va 
emprendre la seva feina de 

codificació del català.
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registres estilístics de la llengua catalana. També hi 
destaca la dinàmica entre l’ús espontani representat 
per «la llengua parlada» i l’ús dirigit que comporta la 
intervenció sobre «el català escrit» (Murgades 2013). 
La complementarietat d’aquests dos usos, espontani 
i controlat, és oblidada en la concepció més general 
que es té actualment de la llengua normativa, segons 
la qual aquesta «s’hauria de fer més fàcil acostant-la 
a l’ús espontani»: es tracta, com si diguéssim, d’ac-
ceptar la gramàtica normativa com una camisa de 
força però fer-la baldera. L’alternativa és prendre 
consciència que el català, com totes les llengües, 
és una eina que s’ha d’afinar i que els seus parlants 
han de poder dominar en tota la gamma de les seves 
possibilitats. El camí no és pas l’espontaneïtat dels 
ignorants ni la suposada facilitat que l’acompanya; és 
una formació lingüística —no en lingüística!— des-
acomplexada i seriosa.
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   David Paloma

La mort de Pompeu Fabra
És ben conegut l’episodi del got d’aigua quan es 
relaten les últimes hores de la vida de Pompeu Fabra. 
El matrimoni Fabra i la seva filla Carola havien passat 
el Nadal en família, a Perpinyà, a casa de la seva filla 
Dolors i del seu gendre, Ferran Rahola. Era el 1948 
i dissabte. Hi havia quatre dels cinc néts que tindria 
Fabra: Carles, de 6 anys; Mercè, de 5; Joan, de 4, i 
Rosa, de 2 (Pompeu Rahola i Fabra, el petit, no va 
néixer fins el 1954). Els nens jugaven i l’avi els mirava. 

A mitja tarda el matrimoni i la filla gran van agafar 
el tren direcció a Vilafranca del Conflent, per tornar 
a casa: el Soler, Sant Feliu d’Avall, Millars, Nefiac, 
Illa, Bulaternera, Vinçà, Marqueixanes i, per fi, Prada. 
Tres quarts d’hora llargs de trajecte. En baixar del 
tren, les vuit tocades, Fabra va notar força fred. Es va 
abrigar una mica més i es va agafar al braç de la seva 
esposa. L’altra mà se la va posar al pit: va notar un 
dolor al cor. «Què tens, papà?» Sense fixar-s’hi gens, 
tots tres van passar per davant de la primera casa on 
l’any 1939 havien viscut alguns dies, van agafar la 
carretera i, setanta metres 
més enllà, van baixar pel 
carrer dels Marxants fins al 
número 15. Fabra, excursio-
nista des de ben jove, acos-
tumat sempre a anar amunt 
i avall, amb energia, amb 
nervi, es va cansar pujant 
les escales. Va entrar a 
casa seva, al segon pis, i es va asseure, amb la mà 
al cor. «Dolors, em podries portar un got d’aigua?» 
L’esposa l’hi va portar, mare i filla se’n van tornar a 
la cuina i, d’allí estant, al cap de no res, totes dues 
van sentir caure el got a terra. Pompeu Fabra s’havia 
mort. Dolors i Carola es van abraçar i van arrencar 
a plorar. Eren dos quarts de nou del vespre del dia 
de Nadal.

No és tan conegut l’episodi de l’embalsamament de 
Pompeu Fabra. La nit va ser llarga i molt trista. Els 
amics es van afanyar a donar el condol a la família. 
Sí, era de nit, però era Pompeu Fabra. Jean Clerc, 
alcalde de Prada, va oferir el saló de plens de l’al-
caldia —edifici situat al mig del poble— perquè hi fos 
instal·lada la capella ardent. La família va dir que sí, 
agraïda i consternada, i el diumenge 26 de desembre 

a les vuit del matí el cadàver hi va ser dut a pes de 
braços i instal·lat damunt un cadafal.

La notícia va ser telegrafiada i ràpidament va córrer 
enllà. El diumenge mateix Jean Clerc va signar l’au-
torització perquè —tradueixo del francès— «d’acord 
amb l’article 21 del decret del 15 de març de 1928, 
i havent-se satisfet totes les formalitats necessà-
ries, Carola Fabra, resident a Prada, pugui proce-
dir a fer embalsamar el cos del seu pare, Pompeu 
Fabra». Segell de la «Mairie de Prades (Pyrenées-
Orientales)», tinta blava, i signatura de l’alcalde, amb 
ploma negra. Al cap de poc, es va embalsamar el 
cos: es va netejar, es van tapar els forats del nas, es 
va cosir la boca, se’n va treure la sang i les vísceres, 
es van posar algunes cremes al cos i s’hi va introduir 
una solució d’embalsamament (aigua, formol i pro-
ductes químics).

Com més hores passaven més catalans i no cata-
lans es van assabentar de la mort de Pompeu Fabra. 

En una taula al costat de 
la caixa, s’hi va exposar la 
màscara que havia esculpit 
Miquel Paredes, el dibuix del 
pintor Balbino Giner sobre el 
mateix llit de mort, la insígnia 
de doctor honoris causa, la 
medalla d’or que li havia ofert 
la Unió Catalanista i també la 

medalla que li havien donat al febrer, amb motiu de 
l’homenatge pels seus vuitanta anys. 

El dimarts 28 de desembre a les onze del matí una 
comitiva formada per sis catalans de Prada va treure la 
caixa del saló de plens. Hi havia una gernació al carrer. 
Corones i rams de flors pertot. I les autoritats: Antoni 
Rovira i Virgili, Pau Casals, Josep Tarradellas, Martí 
Barrera, Pau Padró, Manuel Serra i Moret; represen-
tants de Prada, de Perpinyà, dels Pirineus Orientals. 
Més representants d’entitats ben variades: de diaris, 
d’instituts, d’associacions, d’unions, de federacions, de 
partits, de fronts, de lligues. I amics. I la família, desen-
caixada. La Dolors i la Carola, agafades. El camí fins 
a l’església (es tractava de travessar la plaça) va ser 
lent. En entrar-hi, l’organista va fer-hi sonar Els sega-
dors. Durant l’ofertori, Pau Casals va interpretar Bach 

Pompeu Fabra s’havia mort. 
Dolors i Carola es van abraçar i 
van arrencar a plorar. Eren dos 
quarts de nou del vespre del dia 

de Nadal.
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i un emocionadíssim Cant dels ocells. En acabar, el 
camí del cementiri.

Encara és menys conegut l’episodi de l’enterrament (i 
del nínxol). Tothom volia parlar. Es van haver de res-
tringir «sévèrement» els parlaments. Primer Prada, 
després Perpinyà, els Pirineus Orientals, la Universitat 
de Tolosa de Llenguadoc, la Universitat de Montpeller; 
l’últim, el president del Parlament de Catalunya (que 
representava, a més, tant el País Basc com la perduda 
República Espanyola). A la fi, van enterrar Fabra en 
un nínxol de la família Soler Mateu, que el va cedir 
desinteressadament. Pis inferior. Les restes de Fabra 
s’hi van estar més de vint anys. 

Tothom sap on és avui la tomba de Pompeu Fabra. 
Ja no és el nínxol de la família Soler Mateu; aquest 
només el veureu si feu la ruta Pompeu Fabra a Prada. 
Està molt ben indicat. El cementiri és petit. Alguns 
dels qui haureu arribat fins aquí també sabreu que 
l’octubre del 2016 es va «reformar» la famosa tomba 
de Pompeu Fabra, la que tothom ha visitat alguna 
vegada.

Però no tothom ho sap, i no és profecia: el frontal «La 
vila de Prada a Pompeu Fabra», que era una sola 
peça, l’han tallat per la meitat i l’han canviat de lloc. Ara 
les dues peces amaguen la inscripció «Pompeu Fabra 
1868-1948». I el més sorprenent: on hi havia el frontal 
esmentat ara diu «Països Catalans» i «Terra Nostra», 
tot en una sola peça. Llàstima que Terra Nostra no 

sigui un genèric sinó el nom d’una entitat. Som davant 
d’una tomba patrocinada. A mi no m’agrada.

La tomba de Pompeu Fabra, abans de ser reformada. Autor: 
Ruta Pompeu Fabra.

L’autorització d’embalsamament de Pompeu Fabra. Arxiu: Jordi Manent.
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   Joan Martí i Castell

Pompeu Fabra: alguns aspectes 
de la teoria de la llengua

Llengua i  ident i tat . 
D’antuvi, faig la constata-
ció d’una idea que encara 
avui no és del tot assu-
mida i que per a Pompeu 
Fabra era clara: una 
llengua no és solament 
un mitjà de comunicació, 
sinó que està íntimament 
lligada al pensament i a 
les emocions del col·lec-
tiu humà de què és pròpia; 

és una manera de percebre i de tractar la realitat. Al 
marge que disposem d’altres instruments per a relacio-
nar-nos, si mor el català, mor també una part de la civi-
lització. Per això, per exemple, no és indiferent que un 
ciutadà de Catalunya s’hi adreci a un altre en castellà, 
més enllà que hi puguin connectar i entendre-s’hi. Com 
tampoc no ho és que la llengua d’un país no solament 
no sigui salvaguardada en l’evolució normal del sistema 
fonètico-fonològic, morfosintàctic i lèxic que constitueix, 
sinó que, endemés, socialment es minoritzi per tal d’ac-
centuar el poder d’una altra que proporcionalment es 
majoritza perquè tots els ciutadans l’han de conèixer. 
Ni que no sigui reconeguda com a identificadora d’una 
nació i diferenciadora de totes les altres, la qual cosa 
afecta decisivament el seu estatus i alhora la condició 
dels usuaris. I així endavant. En aquest sentit, Fabra 
era conscient del fenomen complex de la impossibilitat 
d’evitar el conflicte entre dues o més llengües en con-
tacte, de la relació entre llengua i poder, entre la domi-
nació política i la lingüística.

Llengua nacional. Quan entre nosaltres la sociolingüís-
tica no se sabia què era i la lingüística estava ancorada 
en concepcions esquemàtiques i incompletes, Fabra 
obrí horitzons del tot nous amb una solidesa teòrica 
sorprenent. Fou el nostre primer lingüista stricto sensu. 
En la base de la seva concepció, trobem justament la 
interdependència entre llengua i societat, que, transver-
salment, domina la resta de trets que caracteritzen un 
idioma; aquest fonament de valor universal és el que 

el dugué a concretar sense ambigüitats la seva tasca: 
codificar, reconstruir el català no solament en tant que 
sistema, sinó amb la intenció essencial que recupe-
rés la condició de llengua nacional que li havia estat 
arrabassada. Com a mitjà de relació, encara que molt 
malament, ja funcionava: hom s’hi entenia en els con-
tactes humans; però aquest fet no li podia garantir per 
si mateix que fos el que Fabra volia: el senyal inequí-
voc que en el català hi ha l’essència de la nació, tan 
indiscutiblement com que la nació es defineix primor-
dialment mitjançant una sola llengua sense cap limita-
ció. Féu indestriables l’una i l’altra, com dos aspectes 
d’una única realitat. Així es reconeixia la funció de la 
llengua com a element principal d’aglutinació nacional, 
d’unió, i, doncs, també de distinció respecte a totes les 
altres llengües i nacions, de separació.

Llengua moderna. Amb l’esmentat ideal director, no 
podia pretendre ressuscitar el català antic, sinó forjar 
una llengua actual, moderna; nogensmenys, la situació 
de què gaudí a l’època medieval li fou guia constant de 
la categoria que havia de recobrar: la que s’hauria con-
format sense l’acció pertorbadora de l’espanyol; la que 
hauria resultat d’una història en la llibertat d’ús, sense 
les obstruccions en la manera d’emprar-la i en el pres-
tigi social a què la sotmeté —i la sotmet— el castellà; 
de la consideració conjunta de l’evolució en l’ús antic i 
del modern no contaminat, n’havia de brollar la utilitza-
ció acceptable indispensable; el català medieval oferia 
els recursos polits que havien d’omplir i substituir els 
buits o les interferències amb què s’havia degradat la 
llengua; calia aprofitar-los.

Unitat. De l’aplicació dels principis esmentats en resulta 
l’objectiu irrenunciable de la unitat en tots els regis-
tres, però especialment ineludible en el literari i formal, 
depurat, culte. El català havia d’esdevenir l’idioma com-
pacte fonamental en tots els àmbits, superant l’estric-
tament familiar o restringit. Si alguna característica és 
especialment destacable en el concepte de llengua 
nacional és precisament la utilització unitària acceptada 

Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. Institut d’Estudis Catalans
Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

pàg. 26
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Pompeu 
Fabra en 
imatges

Pompeu Fabra passejant els néts

Puig (Perpignan) / Museu de Badalona. AI. Col. Jordi Lleal

Pompeu Fabra i Batista Roca al campament 
organitzat per l’entitat Palestra, prop de les 

ermites de Sant Jeroni de la Murtra. Any 1933.

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

Pompeu Fabra i Batista Roca al campament 
organitzat per l’entitat Palestra, prop de les 

ermites de Sant Jeroni de la Murtra. Any 1933.

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

Colla d’amics, familiars? Amb la pilota a la mà, 
Pompeu Fabra.

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

Arxiu de l’Institut d’Estudis Catalans i Arxiu Pompeu Fabra de Jordi Mir 
de l’Institut d’Estudis Catalans

Pompeu Fabra d’excursió amb un grup (lloc no 
identificat)

Volem agrair a Dolors Nieto, del Museu de Badalona; Eulàlia Miret, de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, i Mireia Bo, de l’Arxiu Nacional de Catalunya, la 

tasca de selecció i els tràmits de cessió de les imatges de Pompeu Fabra que 
hem reproduït en aquest número especial dedicat al Mestre. Així mateix, també 
a Anton Ferret, de la Direcció General de Política Lingüística, per l’ajut que ens 
ha ofert des del primer dia.

I encara que finalment no en publiquem cap imatge, expressem també la 
nostra gratitud al Centre Excursionista de Catalunya i a Berenguer Vidal.

Moltes gràcies a tots!
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Pompeu 
Fabra en 
imatges

Pompeu Fabra amb un home no identificat

Josep Cortinas / Museu de Badalona. AI. Col. Mateu Rotger

Pompeu Fabra al Palau de la Generalitat amb el 
president Macià, el conseller Ventura Gasol i altres 

personatges.

J. Domínguez / Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

A Sant Pere de Ribes. Març de 1935

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

Àpat al restaurant Ramonet de Badalona. S’hi reco-
neixen, també, els metges germans Trias i Pujol i en 

Clarós.

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs

A l’Ajuntament de Badalona, homenatge a Pompeu 
Fabra: nomenament de fill adoptiu de Badalona i 
entrega de la medalla d’or de la ciutat. Gener de 

1934 (acord de Ple de novembre de 1933).

Museu de Badalona. Arxiu Josep M. Cuyàs
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Fabra sabia que una bona part 
de l’obra que emprengué havia 

de dedicar-la a descastellanitzar 
la llengua catalana.

amb disciplina per tothom. La fragmentació o heteroge-
neïtzació en la pràctica lingüística són distintives dels 
estadis en què els parlars encara no han esdevingut 
llengua; l’homogeneïtat és allò que més determina l’as-
soliment de la condició social d’un idioma. Fabra era 
conscient que una de les tàctiques del poder centralista 
anticatalà era la descomposició idiomàtica, la disper-
sió que afavoria en el català una fesomia de dialecte; 
que, rere la defensa dels localismes de molts catalano-
parlants, sovint s’hi amagava l’hostilitat contra la unitat, 
amb la voluntat de secessió lingüística.

Principi composicional. La compacitat de la llengua 
estàndard havia d’ésser el resultat d’una labor de 
selecció que havia de concloure en un català literari 
sòlid i rigorós, que, partint de 
la llengua popular, no havia 
d’ésser mai la còpia de l’ora-
litat col·loquial i multiforme, 
sinó que hi havia d’estar pel 
damunt, en un recorregut pro-
gressiu de la concreció a l’abs-
tracció. L’establiment de la pre-
ceptiva és inevitablement una feina que obliga a triar i, 
doncs, a saber renunciar, perquè tot no hi cap i, conse-
güentment, moltes solucions genuïnes en quedaran al 
marge (mai no de l’ús popular). I en el treball de des-
triament no és possible partir de percentatges igualita-
ris de la variació completa; en totes les llengües hi ha 
formes principals i secundàries per condicions diver-
ses històriques, socials, culturals. No es podien donar 
per bones, pràctiques que no ho són, ni atorgar igual 
jerarquia a formes sinònimes que no la tenen, perquè 
una és preferible a una altra. Calia, tanmateix, trobar 
l’adhesió indiscutible dels col·lectius i, per tant, establir 
una normativització en què tots els parlants dels Països 
Catalans se sentissin identificats. Per això Fabra no 
la fixà amb un mètode exclusivament tècnic, sinó que 
tingué en compte el joc dialèctic de les distintes sensibi-
litats i ideologies lingüístiques. Fou també ensems acu-
radament generós, obert i receptiu.

Un català fàcil?! No s’obsessionà per allò que avui ha 
esdevingut una estranya modernitat: reclamar de fer 
fàcil la llengua, violentant-la, desfigurant-la; procurà la 
simplificació, però mai a costa de no corregir la realitat 
embastardida a què havia arribat, mai aproximant-lo 
al castellà. Això no obstant, i en benefici dels parlants 
que havien d’aprendre la gramàtica, en l’elaboració de 
la preceptiva Fabra no es deixà endur per la tendència 
a fer una descripció excessiva, de què, altrament, era 
ben capaç per l’excel·lent preparació que tenia. Fabra 
fou, com ha dit Joan Coromines, eficaçment i expressa-
ment lacònic, metòdic i precís; científic, lògic i clar; amb 
poca peroració, singularitat primordial per a qualsevol 

feina normativa. L’excés de descripció i de teoria con-
tribueix a donar una aparença de dificultat als lectors 
no especialistes —de vegades, també als especialis-
tes— i alhora els deixa sovint en el dubte de què és bo 
i què no ho és en la tria entre dues o més solucions.

Descastellanització. Fabra sabia que una bona part 
de l’obra que emprengué havia de dedicar-la a des-
castellanitzar la llengua catalana, perquè havent estat 
l’espanyol durant segles l’idioma dominant era —i és, 
encara avui— l’únic que podia subjugar, absorbir i fer 
desaparèixer el català. No li valien excuses superfici-
als, per notòries que fossin: ni el costum, ni l’arrelament, 
ni l’amplitud d’ús no foren mai per a ell una justificació 
per a acceptar un castellanisme; molt menys encara 

per a readmetre els que 
ja havien estat foragitats! 
Estava acostumat a llegir 
textos escrits en un pseu-
docatalà calcat de l’espa-
nyol. No era purista; sí que 
era realista i coneixedor del 
context i la història sociolin-

güística en què havia viscut i vivia la llengua dels Països 
Catalans.

Bilingüització. En relació amb l’atenció particular a l’ame-
naça constant del castellà, Fabra s’avançà també en la 
consideració que Catalunya té una sola llengua pròpia; 
que no és bilingüe; que el castellà hi és sobrevingut. 
Responia així a una qüestió que avui ha rebrotat amb 
potència. Dins la barreja i convivència de llengües pro-
ducte de les immigracions, des de la política centralista 
—i també des d’algunes forces endògenes— ha persis-
tit l’extensió de la ideologia de la bilingüització, amb la 
consciència que en el conflicte lingüístic la llengua amb 
més poder se sobreposa a la que no en té tant.

El català, una llengua necessària. El català havia 
d’esdevenir sociolingüísticament necessari en tots 
els sectors. Encara que Fabra no explicità clarament 
aquest postulat, hom el pot deduir de la lectura del 
seu pensament lingüístic. Per a assolir el caràcter de 
llengua nacional, el català ha d’ésser no simplement 
possible d’emprar en la seva comunitat, sinó del tot 
necessari, imprescindible, en qualsevol afer de la vida 
quotidiana. Mentre a Catalunya es pugui viure —com de 
fet es pot— ometent sempre que hom vulgui el recurs 
a la seva llengua pròpia, aquesta no podrà deixar d’és-
ser-hi circumstancial i, doncs, residual.

Com n’és, de convenient, que encara en els nostres 
dies rellegim Pompeu Fabra!; no solament en el que 
diu en la seva fixació gramatical i lèxica, sinó també 
en la sòlida ideologia sociolingüística que hi batega.
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L’obra gramatical anava 
precedida d’uns breus 

advertiments pedagògics 
adreçats als mestres. Eren uns 

advertiments senzills, clars i 
d’una importància metodològica 

excepcional.

Qui era aquell tal Pompeu Fabra? Qui era aquell 
autor desconegut d’un llibre vell de tapes vermello-

ses, dures i descolorides, que duia per títol Gramàtica 
catalana. Curs mitjà? Com era que aquell volum havia 
dormit tants anys, emboli-
cat amb un paper polsegós, 
oblidat, i potser amagat i tot, 
a les antostes (prestatgeries 
o poselles velles) del trebol 
(golfes) de casa? Com era 
que durant els anys de la 
meva escolarització i poste-
rior batxillerat (exclusiva-
ment i rigorosament en cas-
tellà i amb el català precep-
tivament, estrictament i bru-
talment prohibit) ningú no m’havia fet el més mínim 
esment de l’existència de cap llibre ni estudi que 
exposés l’estructura gramatical de la llengua que quo-
tidianament parlava?

Aquell llibre de tapes 
vermelloses

   Marcel Fité

Aquell llibre de tapes descolorides, enquadernat sen-
zillament en tela, i amb els fulls esgrogueïts pel pas 
implacable del temps amarg i enclaustrat de la post-
guerra, havia estat promogut per unes —per a mi mis-

terioses i desconegudes— 
Publicacions de l’Associació 
Protectora de l’Ensenyança 
Catalana i editat per una 
Editorial Pedagògica —igual-
ment tan desconeguda i mis-
teriosa com les Publicacions 
anteriors—, situada al carrer 
dels Arcs, 1, pral (sic), de 
Barcelona, l’any MCMXXXI.

L’obra gramatical anava pre-
cedida d’uns breus advertiments pedagògics adre-
çats als mestres. Eren uns advertiments senzills, 
clars i d’una importància metodològica excepcional. 
Els devia haver redactat algú amb una ment molt ben 
estructurada i diàfana, lúcida. I sobretot algú dotat 
d’una sensibilitat didàctica i pedagògica que contras-
tava diametralment amb els «mètodes pedagògics» 
que nosaltres vivíem i patíem cada dia. Jo aleshores 
encara no sabia, és clar, que l’autor d’aquell text gra-
matical i de tants altres que encara no coneixia era 
un prohom català que havia hagut de morir a l’exili 
pel simple fet d’haver volgut recuperar un ús digne 
i endreçat de la nostra maltractada llengua. «Allí on 
diu, per exemple, que l’article és el —deia l’anònim 
autor dels Advertiments— caldrà que el mestre reem-
placi aquest el per lo si en el parlar dels alumnes l’arti-
cle és lo, i no el; allí on diu que el pronom de primera 
persona és jo, nosaltres, podrà igualment convenir 
que el mestre reemplaci nosaltres per naltros, etcè-
tera. Però, més tard, no ha de deixar mai de fer-los 
conèixer la forma consignada en el llibre (el, nosal-
tres), i fer-los saber que aquesta és la forma preferida 
del llenguatge literari...»

La descoberta d’aquella eina gramatical curosament 
embolicada amb papers polsegosos va significar una 
forta envestida a la meva percepció de la realitat 
d’aquells dies. ¿Com s’havia pogut fer desaparèixer 
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de la memòria col·lectiva de tota una generació tot el 
que aquell llibre representava? ¿Com podia ser que 
ningú de fora de l’escola —al seu interior ja entenia, 
per raons evidents i contundents, que era impossi-
ble— no me n’hagués parlat mai? 

Amb el pas del temps ho vaig anar esbrinant i ente-
nent tot: una onada de violència, de por, de terror havia 
anat imposant un núvol espès de silenci infranqueja-
ble i de desmemòria forçada al conjunt de la comu-
nitat educativa i social d’aquell territori muntanyenc, 
encara tan fortament isolat.

Amb els pas dels anys, mitjançant converses i entre-
vistes mantingudes amb antics alumnes que van viure 
la immediata postguerra, vaig aconseguir anar ente-
nent el que havia passat. «A la primera paraula que 
se t’escapava en català ja et clavaven uns mastegots. 
Lo mestre, mossèn Prior, que era qui feia l’estudi, era 
terrible. Va arribar a pegar molt! L’Emili de cal Vileta 
deia que la seva calavera aniria a la volta de la porta 
de l’infern, de tan dolent com era», m’explicava en 
Pere Ramoneda, que va anar a escola en acabar la 
guerra (veg. Cadí-Pedraforca, núm. 2, p. 44). I Jaume 
Argerich, un altre alumne que va patir l’escolaritza-
ció en aquells mateixos dies dramàtics, reblava: «El 
mestre en acabar la guerra obligava a parlar sempre 
en castellà, al recreo també. Es passejava amb un 
bastó que li portàvem la mateixa canalla. De vegades 
el qui l’hi duia era el primer a estrenar-lo! I quan sentia 
enraonar algú en català al pati li donava cop de bastó» 
(Cadí-Pedraforca, núm. 14, p. 26). Passats aquells 
primers anys d’ensinistrament i domesticació, els silen-
cis imposats a garrotades i les rutines «pedagògiques» 
devien fer la resta de la feina. «A l’arribar posàvem la 
bandera (l’espanyola, és clar: la catalana estava rigo-
rosament prohibida), després, abans de seure, cantà-
vem el Cara al sol i resàvem el Pare nostre, a la tarda 
abans de sortir cantàvem el Viva España i, durant les 
classes, cançons de la Falange: Prietas las filas, En 
pie, camarada...», m’explicava l’Estanislau Guàrdia a 
la pàgina 61 del número 16 de Cadí-Pedraforca i que 
va anar a la mateixa escola que els anteriors, una mica 
més tard, a partir de l’any 1945.

Després, hi va haver una generació que va haver de 
recuperar la memòria, la cultura i la història que li 
havien volgut ocultar furgant sota les pedres. Per mitjà 
d’una vella gramàtica que dormia a les antostes d’un 
trebol, curosament embolicada amb papers polsego-
sos; per mitjà d’uns papers que algú un dia li va fer 
arribar; per mitjà d’una persona que un dia el va con-
vidar a unes classes mig clandestines o clandestines 
del tot en un pis discret del seu barri... No caldrà que 
m’estengui gaire en aquest punt. En aquesta mateixa 

revista llengua nacional s’han anat publicant nombro-
sos exemples de les dificultats per què passà la recu-
peració de la nostra llengua i dels referents històrics 
del nostre poble. 

Parlar de Pompeu Fabra, avui, és parlar sobretot de 
la seva obra i de la manera de fer-la útil i accessible 
a tothom. Però també és absolutament imprescindi-
ble d’explicar el context i les vicissituds en què s’ins-
criuen la vida i l’obra del Mestre i les enormes dificul-
tats i persecucions que patí la llengua catalana en 
el seu propi territori; les dificultats sovint insalvables 
que van tenir diverses generacions per a aprendre la 
pròpia llengua i descobrir la realitat històrica, cultu-
ral i literària del propi país. Aquest és un tema que no 
podem deslligar del perímetre que emmarca el record 
de la vida i l’obra de Pompeu Fabra. Un fet que jo 
personalment sempre he intentat de fer accessible a 
tots aquells que han volgut tenir un mínim coneixe-
ment de la nostra cultura. I he procurat que aquesta 
aproximació fos feta d’una manera atractiva i entre-
tinguda, amena. Per aquest motiu fonamental vaig 
escriure i publicar la novel·la El cim dels espadats, 
una obra que ara voldria que fos la meva petita con-
tribució a l’homenatge que retem a Mestre Fabra en 
aquest 150è aniversari del seu naixement i un record 
emocionat de la persona que un dia deixà aquell llibre 
vell de tapes vermelloses, dures i descolorides, que 
duia per títol Gramàtica catalana. Curs mitjà, emboli-
cat amb un paper polsegós, oblidat, i potser amagat i 
tot, a les antostes del trebol de casa.
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Una de les coses de les quals 
Catalunya pot sentir-se satisfeta 

és indubtablement de posseir 
una llengua que l’honora.

Una de les coses de les quals Catalunya pot sen-
tir-se satisfeta és indubtablement de posseir una 

llengua que l’honora, en tant que forma part del patri-
moni cultural mundial. I això, que fa cent anys ja es 
configurava com una realitat possible, en fa cent cin-
quanta que era poc menys que un somni.

Aquell any 1868 en feia trenta-cinc que Bonaventura 
Carles Aribau havia fet el seu clam A la pàtria i deu 
escassos que set intel·lectuals havien reinstaurat 
els Jocs Florals de Barcelona. La voluntat d’empè-
nyer la revifalla de la nostra llengua era, certament, 
un fet, però el període d’endormiscament que havia 
sofert, agreujat per la dràstica submissió a què havia 
estat sotmesa per part del castellà a partir del segle 
xViii, li havia impedit el desen-
volupament i l’evolució que 
havien experimentat les llen-
gües romàniques veïnes. La 
situació, que des del punt de 
vista oral mantenia vius molts 
aspectes de la riquesa lèxica, 
sintàctica i idiomàtica que 
havia tingut, pel que fa a la normativa escrita estava 
en un estat de deterioració i de desordre preocupant.

Calia un revulsiu que permetés accelerar-ne l’actualit-
zació a fi que tornés a ocupar el lloc que li correspo-
nia. I sense que es pogués intuir que allò en podia ser 
la clau de volta,  aquell any es va produir la naixença 
de Pompeu Fabra, fet que havia de ser decisiu per a 
la solució d’aquella aspiració col·lectiva. 

D’aquell dia de fa un segle i mig ençà, no hi ha dubte 
que l’esdeveniment més important que s’ha produït 
en la societat catalana és que s’hagués retornat al 
nostre idioma la condició absoluta i reconeguda de 
llengua de cultura. I, paral·lelament, haver arribat a 
la convicció unànime de la influència que hi ha tingut 
Pompeu Fabra.

Quan s’escau de commemorar aquella efemèride, és 
plaent de comprovar com se li reconeix i agraeix el 

Pompeu  Fabra:  llengua  i  
pàtria

   Jordi  Mir
Institut d’Estudis Catalans

gran servei que ens ha fet  com a seny ordenador 
de la llengua, però també és oportú de recordar, i 
potser molt especialment si considerem la circumstàn-
cia actual, la seva consciència patriòtica. Llavors ens 
va salvaguardar la llengua i ara, si sabem ser fidels 
a l’actitud que el va guiar tota la vida, ens pot ajudar 
a mantenir la identitat. Les vicissituds a les quals es 
va haver d’enfrontar són les pròpies que ha hagut de 
suportar el nostre país els darrers centennis i el seu 
gran exemple són la dignitat i la fermesa amb què s’hi 
va encarar.

És bo de veure’n algunes de les més transcendents, 
perquè ens poden servir de guia a l’hora de prendre 
decisions a alternatives davant algunes circumstàn-

cies, no volgudes i sovint 
perverses, que sacsegen la 
nostra consciència. 

Ja en la seva etapa de 
maduresa, la decisió més 
important que va prendre i 
que havia d’esdevenir deci-

siva per al futur de la nostra llengua, va ser, l’any 
1912, decidir-se a deixar la càtedra de química de l’Es-
cola d’Enginyers de Bilbao, on havia aconseguit una 
estabilitat familiar i econòmica confortables, i tornar a 
Barcelona amb unes perspectives de futur força més 
incertes, si més no inicialment. La seva integració a 
la Secció Filològica de l’IEC, amb la possibilitat de 
poder-se dedicar plenament a la seva dèria de recu-
perar la llengua, i la seva voluntat permanent de servei 
al país l’empenyeren a córrer aquest risc.

L’horitzó que oferia la creació de la Mancomunitat 
de Catalunya era esperançador, però la instauració 
sobtada de la Dictadura el 1923 va tornar a posar en 
perill el progrés que s’anava adquirint i aviat es va fer 
evident la incomoditat davant la nova situació. L’any 
1924, Fabra ja en va rebre les conseqüències. Amb 
el pretext d’haver signat una carta en suport del seu 
company universitari George Dwelshauvers, profes-
sor belga del Laboratori de Psicologia Experimental, 
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va ser destituït de la Càtedra de Llengua Catalana 
que Prat de la Riba havia creat en el moment del seu 
retorn a Barcelona, amb el consegüent contratemps, 
sobretot de tipus econòmic, que  li va ocasionar. 

Tot això sabia que li podia passar, però una vegada 
més havia estat coherent amb la seva actitud cívica. 
La mateixa que va fer que rebutgés, l’any 1926, l’oferta 
d’una de les places de la Real Academia de la Lengua, 
tot i que l’acceptació li podia ser profitosa. En canvi, 
i aquesta en aquell moment encara era una decisió 
compromesa, el 1930 va assumir la presidència de 
l’entitat catalanista Palestra i el dia 30 de novembre 
en va fer el discurs inaugural, 
d’un alt contingut patriòtic, al 
Palau de la Música Catalana, 
de Barcelona.

La seva trajectòria evidenci-
ava que la seva idea no es 
torçava fàcilment i la seva 
visió positiva de les situa-
cions, fins i tot adverses, el 
portava a treure’n fruit. I va ser en aquella etapa que 
es va proposar dur a terme la compilació del diccionari 
normatiu llargament desitjat i que des de l’estructura 
de l’Institut costava de realitzar. I així, només gràcies 
a la seva tenacitat, va ser possible l’aparició el 1932 
del mític Diccionari Fabra, que durant el proper mig 
segle s’havia de convertir en l’eina imprescindible per 
a tothom qui es disposés a escriure en català.

Aquest capteniment de consciència cívica el va man-
tenir en tota mena de circumstàncies i d’una manera 
habitual va signar manifestos a favor de causes justes 
i va prendre actituds coherents en aquesta línia com 
són, per exemple, que per un estricte sentit de servei 
a la  societat l’any 1913 participés en les eleccions 
municipals de Barcelona i el 1931 ho fes en la candi-
datura del Partit Catalanista Republicà per a diputat a 
les Corts Constituents. Les conseqüències dels seus 
posicionaments podien ser, com hem vist, pertorba-
dores, així com en el cas dels esdeveniments del Sis 
d’Octubre de 1934, que van comportar el seu empre-
sonament durant quaranta-tres dies pel simple fet de 
ser president del Patronat de la Universitat Autònoma 
de Barcelona i suspès en aquestes funcions fins al 14 
de febrer de 1936.

Tot i estar sempre al marge de qualsevol acció de 
caire violent, aquesta presa permanent d’una posició 
cívica marcada per un signe de catalanitat, l’any 1939 
el va dur a l’exili, un exili inic, que va suportar amb una 
gran dignitat i que l’havia d’acompanyar fins a la mort. 
Durant aquells nou anys, penosos, la seva trajectòria 

i la seva consciència no van canviar. Va continuar tre-
ballant tossudament per la llengua i no va deixar mai 
de demostrar la seva fidelitat al país. 

En aquest sentit, no podem oblidar un gest altament 
simbòlic com és el d’anar de Montpeller a Marsella, 
el 1942, per acomiadar companys que se n’ana-
ven a Xile, mentre ell havia rebutjat l’oferiment que 
entre tots li havien fet d’acompanyar-los, manifestant 
la intenció de quedar-se per buscar l’opció d’instal-
lar-se en terra catalana amb la voluntat de no mou-
re-se’n. En una prova irrefutable de compromís amb 
Catalunya, el 14 de setembre de 1945 accepta de 

formar part del Govern de 
la Generalitat, presidit per 
Josep Irla i amb Carles Pi 
i Sunyer, Antoni Rovira i 
Virgili, Josep Carner, Josep 
Comorera i Josep Xirau com 
a companys consellers. I 
encara, en un darrer i signifi-
catiu signe d’integritat insub-
ornable, el 27 de novembre 

de 1947 es va traslladar, penosament, a Andorra, per 
fer testament perquè era l’únic lloc on li era possible 
de fer-lo en català.
Aquesta va ser la «fibra» de Fabra. Una fibra encara 
latent que ell va mantenir sempre i que ens compro-
met a tots. Les circumstàncies a les quals es va haver 
d’encarar són essencialment les mateixes que ens 
continuen tenallant. I ara, quan s’escau el segle i mig 
de la seva naixença, la millor manera de fer-li patent 
l’agraïment i el respecte que li tenim és demostrant-li 
que serem fidels al sentiment de pàtria que ell ens 
va oferir.  

Es va proposar dur a terme 
la compilació del diccionari 
normatiu llargament desitjat 
i que des de l’estructura de 

l’Institut costava de realitzar.
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   Montse Sarret

Pompeu Fabra, l’aventura 
de la llengua

El 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra 
ens sorprèn amb un llibre molt especial que fareu 

molt bé de cercar si encara no el teniu a les mans. 
Es tracta d’una combinació de text il·lustrat i còmic, 
escrit per Gemma Pauné Xuriguera, llicenciada en 
filologia catalana i en filo-
sofia per la Universitat de 
Barcelona i coneixedora de 
l’obra de Pompeu Fabra, 
i il·lustrat per Oriol Garcia 
Quera, dibuixant i autor 
especialitzat en obres de 
temàtica històrica. El llibre 
va ser publicat el desembre 
del 2017 per l’Editorial Dalmau.

Pompeu Fabra, l’aventura de la llengua parteix de la 
idea de tractar diferents aspectes de la trajectòria del 
Mestre i de fer un zoom en tres moments de la seva 

vida. El resultat és una mena de biografia temàtica que 
va avançant en el temps, però «no és una biografia, 
en el sentit que no segueix el fil de tota la seva vida». 
Adreçat a un públic juvenil i adult, el llibre permet dife-
rents nivells de lectura: una lectura més ràpida, a partir 

dels tres apartats del còmic 
i també de les frases desta-
cades i les il·lustracions del 
text, i una lectura més com-
pleta llegint els deu apartats 
complets.

Els apartats de narrativa són 
fidels a la realitat, hi trobem 

fets reals documentats de la trajectòria del Mestre i 
del seu entorn. En canvi, en els tres blocs del còmic, 
que ens expliquen els tres moments de la vida de 
Pompeu Fabra, els autors es permeten d’endinsar-se 
en la ficció, una ficció basada en les vivències reals 
del personatge amb un estil viu, dinàmic, versemblant. 
Aquests tres moments són la presentació del perso-
natge, en la seva joventut; la maduresa, en el moment 
de la seva tornada a Barcelona, i l’esplendor, coincidint 
amb la publicació del Diccionari Fabra. Malgrat que 
no hi ha un apartat dedicat a en Fabra de nen, tenim 
l’oportunitat de conèixer-lo en un flash back que no 
ens deixarà pas indiferents.

La intenció dels autors és mostrar un Fabra humà, 
envoltat dels companys modernistes o de la família, 
fent excursions, viatjant amb la dona i les filles o 
anant a presentar el diccionari. «Un Fabra actiu que 
gaudeix fent esport i fent muntanya. Expliquem que 
li agradava menjar bé i altres detalls que ens parlen 
del Fabra persona, un home normal, una persona 
amb qui els lectors es podran identificar.»

Aquest Fabra humà es troba amb entrebancs i 
impediments, ara caic ara m’aixeco, però sempre tira 
endavant. Ha de renunciar a moltes coses per estar 
al servei de la llengua, com també ha de renunciar a 
propostes lingüístiques que té clares per a aconse-
guir el consens. Però els autors han volgut mostrar 
un Fabra positiu i triomfador, i per això no han posat 

Una ficció basada en les 
vivències reals del personatge 

amb un estil viu, dinàmic, 
versemblant. 
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l’accent en els episodis més polèmics: «No anem a 
buscar dolents, tothom tenia les seves coses bones. 
[...] Fabra era un home estratègic, no s’enfrontava de 
cara als conflictes; i, a més, hem de tenir en compte 
que els altres també patien.» Fabra era un home molt 
modern, avançat al seu temps, no era ni modernista 
ni noucentista, era un científic. Sobre els darrers anys 
de la seva vida, els autors han considerat que tampoc 
no calia dibuixar els episodis més negres, com les 
dictadures o l’exili; per contra, dibuixen una família 
anònima, quan Fabra desapareix d’escena, que sim-
bolitza el poble que es fa seu el Mestre. No és casu-
alitat que la noia de la família vulgui ser mestra i es 
digui Esperança, picant l’ullet a una de les frases 
més conegudes de Pompeu Fabra: «Cal no aban-
donar mai ni la tasca ni l’esperança.» 

Pensant especialment en pedagogs i professors, «el 
llibre posa en relleu la capacitat de Fabra de fer dife-
rents coses a la vegada, aprofitant totes les ocasions 
per a aprendre», i sempre amb la idea de millorar 
els seus coneixements al voltant de la llengua cata-
lana, fins i tot les excursions que feia les aprofitava 
per a fer recerca lingüística. També es destaca l’ex-
cel·lent formació de Fabra com a lingüista i coneixe-
dor de diferents llengües, facetes del coneixement en 
les quals va ser autodidacte. La intenció pedagògica 
d’aquest llibre és evident, però val a dir que no sola-
ment s’adreça a estudiants de secundària sinó també 
al públic adult. Uns i altres podran trobar aspectes de 
la vida i l’obra i del Mestre que segur que no coneixien, 
transmesos des del rigor però d’una manera divertida 
i amena.

Som davant un treball acurat, detallista, molt ben 
fet, amb una estructura rodona. Tots dos autors van 
emprendre l’aventura de crear aquesta obra pensant 
en el 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra. 
La filòloga Gemma Pauné, que s’estrena amb aquesta 
publicació, gestà la idea de combinar text i còmic 
pensant en Oriol Garcia Quera com a dibuixant (ja 
coneixia la seva feina; si no, mai no se li hauria acudit 
aquesta idea). L’artista gràfic de seguida s’entusiasma 
amb la proposta i comencen a estructurar-la. Pauné 
escriurà la part de narrativa i el guió del còmic i Garcia 
Quera crearà les il·lustracions del text i del còmic. Un 
cop perfilat el projecte, el van presentar a l’Institut 
d’Estudis Catalans, que s’avingué a apadrinar l’obra.

Pel que fa a les fonts bibliogràfiques, Gemma Pauné 
ha escollit testimonis de gent que van conèixer el 
Mestre, «volia que fossin testimonis directes, per això 
hi ha llibres antics, com la biografia d’A. Bladé1, que 
va escriure el llibre a partir d’entrevistes fetes a l’exili», 
o la de Domènec Guansé2. També destaca l’episto-
lari de Fabra3 i les aportacions de Mila Segarra4 i Joan 
Solà5 a la biografia de Pompeu Fabra.

Les fonts gràfiques han estat arxius en blanc i negre, 
als quals Oriol Garcia Quera ha incorporat el color. 
Per tal de trobar la figura de Pompeu Fabra va mirar 
dibuixos ja existents del Mestre, però va acabar creant 
el seu propi perfil, i els dibuixos del Fabra jove són de 
creació pròpia a partir de les imatges del Fabra més 
gran.

A l’hora de recrear l’entorn, Garcia Quera s’ha docu-
mentat sobre tres èpoques diferents a partir de foto-
grafies antigues de carrers, edificis, transports, maqui-
nària, etc. Podem destacar el tren del viatge de Bilbao 
a Barcelona, el tramvia del trajecte de Badalona a 
Barcelona, la Rambla i edificis com Can Jorba o la 
Sagrada Família just quan es començava a construir.

Per a dibuixar les pàgines de còmic ha estat d’una 
gran importància combinar interiors i exteriors, sempre 
amb escenaris variats. «Ha estat d’especial dificultat 
l’episodi que transcorre dins del tren, que podia resul-
tar monòton», Per això s’han utilitzat diferents plans 
i punts de vista, i visions del paisatge del recorregut. 
«Els contrastos de colors tenen també una importància 

1 A. Bladé, Pompeu Fabra. Biografia essencial, Pòrtic, Barcelona 1969.
2 D. Guansé, Pompeu Fabra, Alcides, Barcelona 1968.
3 P. Fabra, Epistolari, a cura de J. Manent, dins Obres completes, vol. 8, pp. 11-783, Edicions 62 - Edicions 3i4 - Edicions Moll, 

Barcelona-València-Palma 2011.
4. M. Segarra, «Pompeu Fabra, notes d’una vida consagrada a la llengua», dins Pompeu Fabra. En el cinquantenari de la seva 

mort, pp. 8-38, Fundació Jaume I, Barcelona 1998.
5 J. Solà, Pompeu Fabra i Poch, semblança biogràfica, Institut d’Estudis Catalans, Barcelona 2006.
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Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua es va presen-
tar a l’IEC el proppassat mes de març en un acte ins-
titucional i també s’ha presentat a Prada de Conflent 
i en altres poblacions de Catalunya, i hi ha previs-
tes moltes més presentacions en diferents indrets del 
Principat i del País Valencià. «L’obra ha tingut molt 
bona rebuda, tant per la novetat de l’equilibri entre 
la divulgació i el rigor, com pel gènere, entre la nar-
rativa il·lustrada i el còmic, i perquè es presenta com 
un referent positiu.» També desperta molt d’interès la 
manera com els autors expliquen la seva obra, segons 
ens comenten ells mateixos i com podem comprovar 
en parlar-hi per preparar aquest reportatge.

En definitiva, tenim una petita joia adreçada a un ampli 
ventall de públic que aporta una nota de color a l’any 
Fabra, un llibre totalment recomanable fet des del 
coneixement, l’admiració i l’estimació al Mestre.

especial, passem del blau de la foscor de la nit a l’es-
plendor de la claror del dia, de manera que els colors 
també narren.»

D’altra banda, l’extensió generosa dels episodis 
de còmic ha permès al dibuixant d’introduir vinye-
tes sense text, molt descriptives, i també amb dife-
rents formes, com les vinyetes verticals que accele-
ren l’acció, o detalls de la vida quotidiana, com per-
sonatges de l’època.

Garcia Quera normalment treballa amb guions propis, 
però també li agrada de tant en tant treballar amb 
guions escrits per altres autors. És exigent amb els 
diàlegs, sobretot li agrada que sonin naturals. És 
el primer cop que ha dibuixat a partir d’un guió de 
Gemma Pauné, un guió que cercava efectes teatrals 
i cinematogràfics, i tots dos comenten que, malgrat 
que són molt exigents, després d’un període d’adap-
tació van anar posant-se d’acord.

Cal destacar també el dibuix de la coberta, amb un 
Fabra que mira el lector i amb les rajoles de la galeria 
de l’IEC de fons, i l’excel·lent treball de disseny i 
maquetació del llibre.
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Jordi Mir (Tremp, 1935) és un d’aquells senadors 
vitalicis que té el nostre país en l’hemicicle, homes 
i dones il·lustres que, siguin quines siguin les cir-
cumstàncies i les èpoques, sempre hi són, sempre 
fan llum i sempre ens donen aixopluc i esperança.

Ha fet de la seva vida un servei al seu poble i a 
la seva gent; que és la millor manera, també, de 
fer-lo als altres pobles i homes i dones del món. 
Apassionat per la cultura, la llengua i el conjunt 
dels Països Catalans, mai no ha estalviat esforços 
per treballar en la seva defensa i normalitat i per 
aprofundir-ne els coneixements.

Coneix el país de dalt a baix, de dreta a esquerra, 
com queda palès en els seus llibres, i és que el 
seu compromís el portà de ben jove a vincular-se 
a l’excursionisme i, entre moltes altres coses, a 
col·laborar en nombroses associacions, activitats 
i  publicacions.

Entrevista a Jordi Mir. 
Filòleg, escriptor i activista cultural

   David Pagès i Cassú

Esdevingué un dels primers professors de català 
després de la guerra. Alguns dels seus alumnes 
han tingut —i tenen— papers molt destacats en 
els mitjans de comunicació actuals.

Estudiós de la vida i l’obra de Pompeu Fabra, de 
qui és un dels màxims especialistes, n’ha resseguit 
totes les petjades. L’Institut d’Estudis Catalans li 
encarregà, amb Joan Solà, la confecció de l’edició 
de les Obres Completes del Mestre, tasca que ha 
acomplert amb èxit i satisfacció després de molts 
anys —més de quinze— de treballar-hi de manera 
intensa i entusiàstica.

El 9 de juny del 2010 rebé un càlid homenatge a la 
Sala Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, 
que recollia l’afecte i l’agraïment de moltes perso-
nes per la seva actitud de servei i tenacitat cons-
tants al llarg de la seva existència, que desitgem 
que tingui molts més anys de continuïtat.

«No et preguntis què pot fer el teu país per tu. 
Pregunta què pots fer tu pel teu país», formulava 
el president John F. Kennedy. Resseguint la vostra 
vida, hom s’adona que us ho heu preguntat molt 
sovint.
Em sembla que és una pregunta que s’hauria de fer 
tothom. L’important, en el nostre cas, és que, quan ens 
la fem, ens hàgim parat prèviament a pensar quin és 
el «nostre» país.

L’estima que sentiu pel país, la llengua, la litera-
tura, el territori... d’on surt? Hi ha alguna persona 
que us influís molt en aquells anys d’infantesa i 
joventut?
Es fa difícil de dir. Aquest sentiment es va adquirint tal 
com et vas adonant on ets i per què hi ets. De país, 
no n’he tingut mai més que un, i de llengua, l’única 
que he sentit com a pròpia és la que em van ense-
nyar els pares.

Aquells primers anys a Barcelona s’iniciaren les 
vostres grans aficions: les sardanes, l’excursio-
nisme, el Barça...
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Aterrar a Barcelona en els anys cinquanta sense tenir 
hams on aferrar-se era no solament complicat sinó, 
fins i tot, perillós. Sobretot si volies mantenir el pòsit 
cultural que havies anat adquirint. Efectivament, quan 
miraves de trobar un respirall t’adonaves que les sar-
danes, l’excursionisme i el Barça mateix eren espais, 
accessibles, en els quals podies trobar contactes amb 
arrels no sotmeses a l’implacable procés d’alienació 
que s’intentava imposar. I calia aprofitar-los.

Alcover, que devia fruir completament de les nom-
broses eixides filològiques d’arreu del territori de la 
llengua catalana, Coromines, Fabra, Jané, Mir... No 
deu pas ser casualitat que molts lingüistes sigueu 
grans excursionistes?
Jo no crec pas que em pugui afegir ni de bon tros en 
aquesta llista, però sí que he de dir que en l’excursio-
nisme és on he après més i més a estimar el país. Un 
país del qual han intentat sempre d’escamotejar-nos 
els límits i que la llengua me’ls ha fet veure ben clara-
ment. I ara, per a mi, la conclusió és ben clara: la 
llengua és la nació.

Heu estat en tots els municipis de Catalunya i en 
molts de la resta dels Països Catalans, on heu 
visitat nombrosos i diversos indrets d’interès. Si 
vingués un amic vostre de fora que tingués interès 
a conèixer el país, on el portaríeu en primer lloc?
Després de fer-li veure la riquesa de paisatges que 
concorren en un país, diguem-ne, petit com el nostre, 
perquè pogués comprendre el procés històric que 

ens ha consagrat com una nació, li diria que anés al 
Conflent, lloc on es va forjar l’origen de la nostra iden-
titat. Una terra que al llarg d’un mil·lenni ha sofert tota 
mena de vicissituds tendents a propiciar-ne el desarre-
lament, però on encara podem satisfer el nostre anhel 
de catalanitat enfilant-nos pels vessants del Canigó, la 
muntanya símbol, o anant a reforçar el nostre vincle 
amb la llengua al peu de la tomba de Pompeu Fabra.

Vós fóreu un dels primers professors de català 
després de la guerra. Com va anar tot plegat?
Era veritablement preocupant de veure que ningú no 
tenia accés a aprendre la seva llengua a l’escola. Calia 
fer alguna cosa, i tot i que hi havia consciència que 
només era una suplència, i del tot insuficient, vam ser 
uns quants que vam coincidir en aquesta intenció i ens 
hi vam entossudir. Mirat des de la perspectiva actual, 
satisfà de veure que potser no va ser del tot en va.

I després féreu el salt als mitjans de comunicació, 
on heu tingut molts deixebles. Quim Puyal, l’any 
1976, es posà en contacte amb vós perquè l’aju-
déssiu a crear un lèxic de futbol català...
En principi també només va obeir a una voluntat de 
servei. El que passa és que aquesta eina en mans de 
Joaquim Maria Puyal ha donat un resultat prolífic. La 
implantació del català que s’ha produït d’aleshores 
ençà en el camp de la informació esportiva audiovi-
sual, seguint el seu model, és un dels fets més positius 
en el propòsit d’aconseguir la normalització lingüística. 
És de doldre que en tants altres aspectes de la nostra 
quotidianitat no hagi anat així.

Josep Pla, en relació amb l’homenot Pompeu 
Fabra, escriví que «la seva mort significà la desa-
parició del català més important del nostre temps». 
Ens imaginem que hi deveu estar ben d’acord.
Totalment. Si de cas encara m’atreviria a substituir el 
concepte «important» per «providencial».

Quan va morir el Mestre, vós teníeu tretze anys. El 
vàreu arribar a conèixer?
En aquella època, i des del Pallars, era pràcticament 
impensable haver-ne tingut ocasió.

Quan el descobríreu?
Haver-ne sentit a parlar va ser una cosa. De ben 
jove vaig tenir la sort de tenir un mestre a Tremp que 
n’havia estat deixeble. Ara bé, descobrir-lo en tot allò 
que representa es va anar produint tal com vaig anar 
comprovant que la llengua era la base de la meva iden-
titat i que ell era l’artífex d’aquell tresor.

I al llarg de la vostra vida heu anat seguint les seves 
petjades...Montsent de Pallars (2881 m) estiu de 1995
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Sí, i a través d’aquestes petjades m’he anat fent càrrec 
de la seva transcendència i de com podria ser de dife-
rent la projecció mundial de la nostra llengua, i per 
extensió de la nostra cultura, sense ell.

Amb l’enyorat Joan Solà vàreu concebre la conve-
niència d’editar les Obres completes de Pompeu 
Fabra. Deu haver estat una feina i una responsa-
bilitat immenses.
Certament. Han estat més de quinze anys de maldar-hi. 
Si avui són possibles, però, és gràcies a Fabra, que 
ha fet que se’ns obrissin portes que podien semblar 
difícils. En aquest moment, veure-ho com una realitat 
produeix una gran satisfacció. L’únic que enterboleix 
aquest sentiment és no haver-lo pogut compartir fins 
al final amb el Joan.

Després d’haver estudiat a fons la vida i l’obra de 
Fabra, què en destacaríeu?
De la seva obra, i per damunt de tot, el favor d’ha-
ver-nos donat una llengua que ens permet d’anar pel 
món amb el cap ben alt i, de la seva vida, l’exemple 
d’actitud cívica i de sentiment patriòtic que va mante-
nir sempre.

Què diria Fabra de la situació en què es troba avui 
la llengua en els diferents llocs de parla catalana?
Penso que se’n planyeria i se’n complauria alhora. 
Patiria de veure que no ens podem alliberar de l’opres-
sió, i la repressió, a què està sotmesa, i es reforçaria 
en la seva esperança en constatar que el poble català 
la continua sentint plenament com a seva i que, si en 
mirem el costat positiu, mai no hi havia hagut tantes 
persones capaces d’expressar-s’hi. Això, tot i les preo-
cupants desigualtats d’ús arreu dels Països Catalans. 

Aquest 2018, en relació amb Fabra, és any d’aniver-
saris... Vós, però, ja hi deveu tenir la mà trencada, 
en la celebració d’activitats, perquè estiguéreu molt 
implicat en la celebració del cinquantenari  de la 
publicació de les Normes ortogràfiques (1963), del 
centenari del naixement del Mestre (1968)...
Fa respecte, ara, pensar en el 1963 i el 1968 com a 
dates de referència. El 1963, perquè va ser la primera 
vegada que, tot i les moltes dificultats que va represen-
tar la presència de catalans del sud, es va dedicar un 
homenatge a Fabra, a Prada, al cap de quinze anys 
de la seva mort. La presència de la família, i concre-
tament de la seva vídua, va acabar de donar a l’acte 
un sentit històric. Poder-hi haver participat activament, 
per a mi, no cal dir-ho, va ser decisiu per a soldar per 
sempre el vincle que havia anat somiant.

I el 1968?
El 1968 es va poder culminar aquell compromís de cinc 

anys enrere. La difusió de la figura i de l’obra de Fabra 
que es va aconseguir de fer arreu de totes les terres 
de parla catalana amb motiu del centenari de la seva 
naixença és l’acció, em permeto de dir, més reeixida 
de les que es van dur a terme durant les dècades més 
obertament hostils. Que ara, al cap de cinquanta anys 
més, el poble català es disposi a certificar la vigència 
de Fabra i honorar-lo com és just, i jo poder-ho viure, 
em produeix una satisfacció vital que no em mereixo 
ni per una suposada fidelitat.

Heu estat vinculat amb la Universitat Catalana 
d’Estiu (UCE) de Prada des dels orígens. La tasca 
feta és impressionant. Quin és, segons el vostre 
parer, el paper de  la UCE avui?
Justament també ara fa cinquanta anys d’aquesta 
altra iniciativa oportuna, i tot i les circumstàncies diver-
ses que l’han anada acompanyant, sempre ha com-
plert una funció positiva. Jo ho vaig veure així, m’hi 
vaig sentir lligat des del primer dia i he procurat apor-
tar-hi tot allò que m’ha estat possible. La conveniència 
de continuïtat, amb l’evolució que calgui, em sembla 
indiscutible.

Creieu que hi ha motius per a creure en el revisco-
lament de la llengua en aquestes comarques que 
formen la Catalunya Nord?
En aquest tros de Catalunya la llengua viu en una situa-
ció d’ofegament preocupant. Anys i anys de propalar-ne 
malèvolament el descrèdit va anar fomentant el seu 
desprestigi i afeblint-ne l’ús fins força més enllà de la 
Segona Guerra Mundial. El cas és que, malgrat aquell 
concepte ja assumit de dialecte residual, de menys-
tingut patuès, ara, tant a nivell popular com oficial, ha 
anat recuperant la consideració de llengua, d’idioma. 
L’ús, costa i costarà d’incrementar-lo, però en aquesta 
missió tant Arrels com La Bressola hi fan una funció, 
bé que encara minoritària, esperançadora i que no 
podem sinó encoratjar.

Curs de català, pràcticament en la clandestinitat, al Centre 
Excursionista Àliga l’octubre de 1958
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Nasquéreu un any abans de la guerra civil, en 
l’època de la Generalitat republicana. De llavors 
ençà, n’heu viscudes de tots colors. Com veieu 
el moment actual de Catalunya? Sou optimista a 
l’hora de mirar-ne el futur?
Sóc optimista en tant que res no em fa creure que no 
tinguem futur. Fa tres-cents anys que patim un asset-
jament constant i, per dir-ho així, encara hi som. I a 
més, i com a element per a reforçar-nos la  confiança, 
la nostra identitat com a nació es manté ben serenya.

Deu tenir plena validesa aquella mítica consigna 
de Fabra: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni 
l’esperança.»
Precisament aquesta és la clau. Fabra amb el seu 
exemple ens va mostrar el camí i amb aquestes parau-
les ens induïa, ens comprometia, a seguir-lo.

El vostre full de serveis a favor del país és extra-
ordinari, però deveu haver comptat sempre amb la 
complicitat total de la vostra muller, Neus Bòria...
Aquest és el fet que ha donat veritablement sentit a la 
meva vida. Els fills i els néts per una banda, que asse-
guren l’esperit que m’ha motivat sempre, i la Neus, que 
n’ha estat la vetlladora permanent. La seva companyia 
constant ha estat decisiva. No m’ho vull ni afigurar, però 
estic segur que si un dia beneït no haguéssim coincidit, 
segur que res del que us he dit no hauria estat igual. 
De satisfaent, és clar.

Què us ha ensenyat la vida, fins ara?
Que si tens el convenciment que posseeixes un objec-
tiu noble a acomplir, no la podem desaprofitar i val la 
pena de viure-la. I els catalans o som molt mesells o 
l’hem de tenir. Fabra ens ho va demostrar.  

Commemoració del 150 aniversari de la naixença de Pompeu 
Fabra a l’IEC el 20 de febrer de 2018
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E X P O S I C I O N S

Exposició “En record de Pompeu Fabra”

Del 5 de juliol al 7 d’octubre, al Museu de Badalona.

Exposició “Pompeu Fabra, el científic de la 
llengua”

• Del 17 al 28 de setembre, a la Biblioteca Can 
Casacuberta (Badalona).

• Del 2 al 15 d’octubre, a la Biblioteca Canyadó i 
Casagemes-Joan Argenté (Badalona).

• Del 16 al 31 d’octubre, a la Biblioteca Lloreda 
(Badalona).

• Del 5 al 16 de novembre, a la Biblioteca Llefià-
Xavier Soto (Badalona).

• Del 19 al 30, a la Biblioteca Pomar (Badalona).

• Del 3 al 15 de desembre, a la Biblioteca Sant 
Roc (Badalona).

Activitats amb motiu de 
l’Any Pompeu Fabra

 X E R R A D E S  I  C O N F E R È N C I E S

“Pompeu Fabra i el Tribunal de responsabili-
tats polítiques”, a càrrec de Joan Villarroya, cate-
dràtic d’Història Contemporània de la Universitat 
de Barcelona.

Dijous 20 de setembre, a les 19 h, al Museu de 
Badalona.

“El ciutadà Pompeu Fabra”, a càrrec de Quim 
Torra, advocat i escriptor.

Dijous 27 de setembre, a les 19 h, al Museu de 
Badalona.

“Converses filològiques al tramvia”, a càrrec 
de Sílvia Soler.

Dijous 4 d’octubre, al Museu de Badalona (CPNL).
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Les Publicacions de l’Abadia de 
Montserrat en col·laboració amb 

l’Associació Lectura Fàcil i amb el su-
port de la Direcció General de Política 
Lingüística han publicat el llibre Tant 
de gust...Senyor Fabra. Elaborat en 
format de lectura fàcil per les autores, 
M. Carme Bernal i Carme Rubio, vol 
acostar alguns aspectes de la vida i 
de l’obra de Pompeu Fabra a perso-
nes amb dificultats lectores. L’edició 
d’aquesta obra s’inscriu en el marc 
de l’Any Pompeu Fabra 2018.

Entre els destinataris del llibre, a part 
de les diverses institucions educati-

ves, hi ha els centres de normalitza-
ció Lingüística del Consorci per a la 
Normalització Lingüística, que el po-
dran incloure entre els recursos per 
a l’aprenentatge del català.

Publicacions amb motiu de l’Any Fabra 2018

El dibuixant especialitzat en el cò-
mic històric català Oriol Garcia 

dóna vida als personatges d’aques-
ta història, seguint el guió de la fi-
lòloga Gemma Pauné. L’objectiu de 
l’obra és fer conèixer al gran públic 
la figura de Fabra i difondre’n el va-
lor cultural i social i el que va signi-
ficar per a la llengua, la cultura i la 
societat catalana. El caràcter divul-
gatiu del llibre permet humanitzar la 
figura de Fabra i fer-la més propera 
i comprensible als lectors.

La novel·la gràfica va acompanya-
da de textos que expliquen aspec-
tes i anècdotes de Fabra emmar-
cats en el context històric i cultural 

de l’època. L’obra reprodueix tres 
moments clau de la vida de Pom-
peu Fabra. La joventut, marcada 
per la seva vocació per la llengua 
i el seu interès per l’esport i l’ex-
cursionisme. El retorn a Catalunya 
arran de la promesa de la creació 
d’una càtedra de llengua catalana. 
I el moment culminant de la seva 
dedicació a l’estudi de la llengua i 
la presentació del Diccionari.

Autora: Gemma Pauné
Il·lustracions: Oriol Garcia
Editorial: Rafael Dalmau Editor
Pàgines: 63 
Enquadernació: Tela
ISBN: 978-84-232-0832-6

Enguany, el 2018, la Direcció 
General de Política Lingüística 

ha volgut reeditar la Petita història 
de Pompeu Fabra, amb text d’Al-
bert Jané i il·lustracions de Pilarín 
Bayés. La primera edició es publicà 
l’any 2007.

Aquesta petita història apropa als 
nens i nenes la vida i la trajectò-
ria del Mestre del català, Pompeu 
Fabra, l’home de la Renaixença 

que va fixar i modernitzar les 
normes de la llengua catalana per 
a convertir-la en una gran eina de 
comunicació. 

Autor: Albert Jané
Il·lustracions: Pilarín Bayés
Editorial: Mediterrània
Pàgines: 16 
Format: 27 x 23 cm
Enquadernació: Rústica
ISBN: 978-84-8334-803-1

Autores: M. Carme Bernal 
i Carme Rubió
Il·lustracions: Jordi Zaldívar 
Editorial: Publicacions l’Abadia de 
Montserrat 
Col·lecció: Tant de gust
Pàgines: 60  
Format: 16,5 x 22,5 cm
Enquadernació: Tapa rústica
ISBN: 978-84-9883-953-1
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L’expressió interrogativa 
per què?

   Jaume Casassas

La forma verbal dels verbs 
voler i poder ens informen del 

caràcter causal i final 

Posem aquí l’atenció en aquesta coneguda i habi-
tual pregunta i ens proposem endinsar-nos en l’anà-
lisi del seu significat o significats, a fi de treure’n 
conclusions. 

D’entrada, el primer que a tothom suggereix aquesta 
expressió és la idea que estem davant la prototípica 
pregunta que demana per la causa d’un fet, d’alguna 
cosa. D’exemples amb aquest sentit en podem trobar 
una bona colla en moltes i variades situacions:

(1) Que plores? Per què? —Perquè estic trist! —I per 
què estàs trist? —Doncs perquè…
(2) Te n’alegres? Per què? —Perquè em fa gràcia! 
—I per què te’n fa? —Doncs perquè…
(3) No penso anar-hi! —Ah no? Per què? —Perquè 
no em trobo bé i no em ve de gust…

Però si ens hi fixem bé, també són possibles situ-
acions en què de vegades es formula aquesta pre-
gunta simplement per a demanar una explicació o 
alguna raó que doni compte 
del capteniment de qui és 
preguntat; explicacions 
o raons que de vegades 
inclouen una causa i de 
vegades inclouen una fina-
litat, o bé totes dues alhora. Vegem-ne un exemple 
on s’explicita clarament la finalitat d’una acció:

(4) Estudies piano. Per què?  —Per a poder estudiar 
orgue més endavant!

De fet, en l’acció d’estudiar orgue hi conflueixen dos 
significats, el primer, causal (perquè vol estudiar 
orgue, causa de l’acció d’estudiar piano), el segon 

final (perquè pugui estudiar orgue, finalitat de l’acció 
d’estudiar piano). Aquí, el mode de la forma verbal 
dels verbs voler i poder ens informa del caràcter 
causal (vol, en mode indicatiu, dins de perquè vol 
estudiar orgue) i final (pugui, en mode subjuntiu) res-
pectivament1. Però l’exemple parla de poder estudiar 
orgue, és a dir, perquè pugui estudiar orgue. De fet, 
l’existència del verb poder, aquí en reforça el caràc-
ter final i n’amaga el causal, per aquesta raó diem 
que s’explicita clarament la finalitat de l’acció, i con-
següentment hi consignem la preposició per a2.

Com a cas semblant a aquest, podem esmentar 
un altre exemple, extret del conegut conte de la 
Caputxeta Vermella:

(5)  Àvia, per què tens aquests ulls tan grossos? —
Per a veure’t més bé!

Una diferència cabdal entre el cas de (4) i el de (5) rau 
en la naturalesa del predicat en la pregunta: en l’es-

tudi del piano hi ha l’expres-
sió d’una acció voluntària, en 
canvi el fet de tenir els ulls 
grossos o petits és un fet que 
més aviat determinen les cir-
cumstàncies, que no depèn 

de la voluntat de qui té els ulls, i que per tant, no hi 
pot haver l’expressió d’una acció voluntària (i a més, 
fóra un disbarat, un contrasentit, afirmar que el fet de 
veure més bé és la causa de tenir els ull grossos; és 
evident, doncs, que n’és tan sols la finalitat)3. 

En l’anàlisi següent descobrim encara un nou signi-
ficat, ben diferent dels anteriors:
 

1 El fet que la forma verbal que segueix a aquesta conjunció perquè estigui expressada en mode indicatiu o en mode subjuntiu ens 
indica la natura de la seva funció, causal o final, respectivament. L’expressió perquè pugui estudiar orgue és sinònima de l’expres-
sió per a poder estudiar orgue, totes dues finals, per tant.

2 Prototípicament per a és la preposició que expressa la idea de finalitat, objectiu, etc. (i també, en altres casos, expressa la idea de 
destí, beneficiari, etc.).

3 De les diverses alternatives de sintaxi d’aquestes preposicions, aquí optem per la que regeix la redacció de la Nova Gramàtica de 
l’IEC mateix, que és la que fa que la idea expressada en la nota anterior continuï essent vàlida en cas de preposició seguida d’in-
finitiu. En aquest context, també doncs, la finalitat va amb la preposició per a.
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(6) Pots retornar-me la part de la comanda que no 
hagis venut o bé pagar-me l’import del seu valor si 
vols mantenir-la en estoc. Rumia-t’ho i ja em diràs per 
què optes! —Ja ho tinc decidit!  Ja tinc clar per què 
opto!  —Ah si?  Per què?  Per què optes? —Doncs 
mira, opto per retornar-te la part de la comanda no 
venuda.

Aquí, la pregunta Per què? no és formulada per a 
demanar ni per la causa, ni per cap raó o explicació 
del que fa o deixa de fer l’interlocutor que és interro-
gat4. Simplement demana per quina de les dues alter-
natives ha optat. Fixem-nos en la doble pregunta Per 
què? Per què optes? Això respon al fet de voler deixar 
clar que no es demana per la causa del fet d’optar, 
ans per allò que ha optat, per la decisió presa. També 
podem enfocar la nostra mirada allà on la pregunta 
Per què? no apareix aïllada (Per què estudies piano? 
i Per què optes?, per exemple) per a adonar-nos que 
el primer cas és el d’una pregunta que demana per 
la causa (o per les raons d’una decisió) i l’altre no. 

Resumim. Tenim tres significats 
de l’expressió interrogativa ana-
litzada: 1) Demanar o pregun-
tar per la causa d’una acció, 
una decisió, un fet, alguna cosa; 
2) Preguntar per l’explicació o 
les raons d’un fet, d’una decisió, 
d’alguna cosa; 3) Demanar per 
l’objecte preposicional d’una 
acció verbal quan aquest verb 
té com a complement propi un 
complement regit per la prepo-
sició per (complement de règim 
preposicional). De fet, el signifi-
cat 1) podem considerar-lo com 
cas especial dintre del signifi-
cat 2), perquè les preguntes per 
les causes, en general, podem 
incloure-les dins del conjunt 
general de les preguntes per les 
raons o explicacions genèriques 
sobre els fets o actes dels res-
ponsables de les accions verbals.

Més enllà que com a conclusió puguem afirmar que 
la perífrasi interrogativa Per què? és polisèmica, com 
acabem de veure, el que acabem d’exposar obre la 
porta a noves preguntes i, per tant, a noves anàlisis. 
Per exemple: l’expressió interrogativa Per a què? és 
polisèmica? També la pregunta: quan es tracta d’un 
complement preposicional (de preposició per, o per 
a), ¿com podem estar segurs que no estiguem real-
ment davant d’un cas de complement de règim pre-
posicional o bé d’un de causal o final?  O bé aquesta 
altra: força sovint, les perífrasis VOLER + INFINITIU  i  
PODER + INFINITIU quan són precedides per la pre-
posició simple (per) o composta (per a) actuen res-
pectivament com a complements causals i finals; ¿és 
així sempre en tots els casos?  En quins casos no?

En els pròxims números de la nostra revista mirarem 
de respondre aquestes qüestions tot fent les anàli-
sis corresponents, i mirarem d’arribar a noves con-
clusions.   

4 Podem trobar i construir nous exemples amb altres verbs, a més d’optar. Tots ells admeten complement de règim amb la pre-
posició per: apostar, lluitar, decidir-se, demanar, destacar, desviure’s, esforçar-se, frisar, lluitar, maldar, pregar, preguntar, vetllar, 
votar i alguns altres.
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Hi ha mots la genuïnitat i la catalanitat dels quals 
representen la virtualització d’una cultura milenària 

configurada en una geografia d’esquerpes serralades i 
habitada per gent esforçada, responsable i generosa. 
El mot llescar n’és un, ben viu en la nostra parla cata-
lana. Etimològicament d’origen incert, molt probable-
ment preromà, llescar vol dir, és clar, «tallar en lles-
ques», i una llesca és una «porció relativament prima 
i de gruix uniforme treta d’un pa tallant-lo de banda a 
banda per la seva amplada». Significativament, Jacint 
Verdaguer, en el seu poemari Flors del Calvari, hi 
escriu els següents versos:
 

M’estic a l’hospital
de la Providència,
servit com un rei
per mà de la reina.
Ella em dóna el vi
de la vinya seva:
ella em dóna el pa,
me’l dóna i me’l llesca.

També Josep M. López-Picó féu un poema en el qual 
es pot veure l’ús de llescar:

Tu, diligent i sense dir paraula,
amb ton esguard has beneït el pa,
i quan el llesques i ens el dónes, fa
una claror de sol damunt la taula
que ens ennobleix les ganes de menjar.

Llescar el pa
   Andreu Salom i Mir

Els versos de Verdaguer feren dir a Carles Riba, un 
dels intel·lectuals més sòlids i rigorosos que han donat 
les lletres catalanes, les següents paraules:

«Tota la pau i l’afable jerarquia de la llar catalana es 
condensen i s’afiguren en aquest mot «llescar», intra-
duïble, únic, inseparable de la idea del pa de cada dia 
repartit i rebut amb un sentit religiós de la responsa-
bilitat i de l’agraïment. Per la virtut d’un sol mot tan 
gràfic, el cel és transportat a la terra, el diví és esde-
vingut familiar i català».

Llenguatge íntim, intens, enyoradís i somniador, sorgit 
del geni català i arrelat en el pensament avial, sovint 
místic, dels nostres grans poetes.  

Referències bibliogràfiques

Clàssics i moderns, de Carles Riba (Ed. 62 i la Caixa, Les millors obres de la literatura catalana, Barcelona, 1979).
Flors del Calvari, de Jacint Verdaguer (Verdaguer Edicions, Barcelona, 2016).
Diccionari Català-Valencià-Balear (Alcover-Moll), Tom 6.
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Escrits sobre Fabra

JoseP murGades

Escrits sobre Fabra

Pagès editors
Lleida, 2018

El professor Josep Murgades és, sens dubte, un dels estudiosos de l’obra 
de Pompeu Fabra, del seu entorn i de la repercussió que ha tingut al 

llarg de més d’un segle, que han dut a terme una tasca d’investigació més 
àmplia i profitosa, que han consultat i escorcollat amb més profit i rendiment 
les fonts més variades i més impensades, arxius, hemeroteques i fons docu-
mentals. Una bona mostra, una mostra realment impressionant, de les seves 
recerques, és el conjunt de textos dispersos de Pompeu Fabra aplegats en el 
volum 9 de les seves Obres completes (2013), publicades a cura de Jordi Mir 
i Joan Solà, que formen un conjunt de més de 500 pàgines.

Com el seu títol indica, els textos que avui ens ofereix en aquest volum recent-
ment publicat, en ocasió de l’Any Fabra, no són escrits de Fabra, sinó escrits 
sobre Fabra i la seva obra. Són, certament, el resultat prodigiós d’un treball 
de recerca obstinat i intel·ligent, dut a terme amb una tenacitat indefallent. 
Expressat d’una manera molt general, potser podríem dir que aquests textos 
comprenen en primer lloc els del mateix autor, és a dir, les seves reflexions a 
propòsit de l’obra de Fabra i de la seva repercussió, els d’altres autors o pu-
blicistes que al llarg dels anys han comentat aquesta obra, enaltint-la o deni-
grant-la, i, encara, els comentaris de l’autor sobre aquests darrers i sobre els 
dels qui havien ja comentat prèviament, com en una mena de cadena sense 
fi. Com a exemple, podríem esmentar el substanciós i densíssim pròleg de 
Carles Riba a la segona edició del Diccionari General de la Llengua Catalana, 
reproduït no solament en les múltiples edicions posterior del Diccionari sinó 
també en diversos reculls d’assaigs crítics de Riba, i que, amb motiu i raó, 
ha originat, repetidament, consideracions molt variades per part de diferents 
estudiosos i lingüistes. 

   Albert Jané

L’obra consta de deu textos, precedits per una justificació i per una utilíssima relació del contingut dels volums de 
l’edició d’OC de Fabra: 1. La (re)invenció d’una llengua: Pompeu Fabra. 2. Fabra, el naturalisme previ a l’arbitra-
rietat. 3. Fabra, entre la contestació i la institucionalització. 4. (Con)textos d’un text: el del Primer Congrés de la 
Llengua. 5. Pompeu Fabra i les Normes. 6. Alcover i Fabra: les afinitats discrepants. 7. No fets per a un destí bestial: 
Fabra i Riba. 8. Notícia i tast de més textos desconeguts de Fabra. 9. L’activisme conferenciant de Fabra. 10. Fabra 
x Fabra (o l’autobiografisme induït). Com ens informa el mateix autor en la justificació, tret del primer, fins ara, tots 
els altres han aparegut publicats al compàs d’avinenteses vàries. D’altra banda, els textos, breus, desconeguts de 
Fabra a què es refereix el capítol o apartat 10 van ser també inclosos en el gran conjunt de textos del volum 9 de 
les OC a què ens hem referit.

Naturalment que aquest volum no pot incloure, no tan sols referir-s’hi, tot el que s’ha arribat a dir sobre l’obra de 
Pompeu Fabra, però segurament hi ha els textos o comentaris més importants, especialment els coetanis. Sí que hi 
deu haver, segurament, els dels qui es manifesten contraris al seu sistema, a les seves normes. Cal distingit, natu-
ralment, entre aquells que en discrepaven més o menys sincerament, potser, en alguns casos, induïts per l’enveja, 
però que estimaven la llengua, fins i tot apassionadament, i els trànsfugues i els enemics declarats, en què alternen 
alguns noms realment il·lustres (Unamuno, Menéndez Pidal) i els qui no han deixat cap mena de rastre.

Els capítols destinats a la relació de Fabra amb Antoni M. Alcover i Carles Riba són especialment apassionants. 
Escau de destacar que Riba, a més del pròleg a la segona edició del Diccionari ja esmentat, va dedicar a Pompeu 
Fabra una de les famoses Elegies de Bierville, la IX, que tant ha arribat a interessar i motivar comentaristes i exe-
getes. És una elegia que acaba amb la frase «i els batuts van retrobar-se soldats». No ha de semblar inadequat de 
veure-hi un equivalent de la cèlebre frase del Mestre: «Cal no abandonar mai ni la tasca ni l’esperança».

La bibliografia adduïda per Josep Murgades al llarg de les deu parts del seu volum, redactades, totes elles, amb la 
lúcida i raonada vehemència que li coneixem, és verament impressionant.  
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Lingüísticament alçats

Ferran suay

Parlants fets i drets. 
Una mirada des de la 
Psicologia

Voliana Edicions (2018)

En tota anàlisi de situació la perspectiva hi té un paper fonamental. I 
Ferran Suay ens ofereix una perspectiva innovadora sobre el con-

flicte lingüístic i els hàbits dels parlants en contextos de llengües en con-
tacte: la perspectiva psicològica. Doctor en psicologia i professor a la 
Universitat de València, Suay va ser, juntament amb Gemma Sanginés, 
el creador del Taller d’Espai Lingüístic Personal i un dels fundadors de 
l’entitat Tallers per la Llengua, que durant anys ha organitzat tallers arreu 
dels Països Catalans per dotar de recursos totes aquelles persones que 
volen aprendre a fer un ús normal, desacomplexat i còmode del català. 
Tres segles de repressió lingüística no han estat en va i la majoria dels 
catalanoparlants actuen, fent servir una paraula de Suay, com a catalano-
callants, és a dir, renunciant d’entrada a la llengua pròpia quan s’adre-
cen a persones que no coneixen o que “no semblen catalanoparlants” 
(“i quina deu ser l’aparença del catalanoparlant?”, es pregunta Suay); 
invertir aquesta pràctica ha estat l’objectiu dels tallers i, també, del llibre 
de què parlem.

Parlants fets i drets no és, però, una guia de conducta lingüística, sinó 
un recull dels articles que l’autor ha publicat a diversos mitjans de comu-
nicació i al seu blog personal i en què reflexiona sobre la situació de la 
llengua al País Valencià i, de retruc, a la resta del domini lingüístic. Amb 
precisió i contundència, Suay mostra la mentalitat d’esclau i les actituds 
servils dels ocupants (en paraules seves) del Palau de la Generalitat 
valenciana en èpoques del PSOE i del PP, sempre al servei del poder de 
Madrid, i en desemmascara les polítiques lingüicides, que no han tingut 

   David Vila i Ros

cap altre objectiu que la completa desaparició de la llengua pròpia del país. Conceptes com el bilingüisme 
trampós (tot allò que està en català ho ha d’estar, també, en espanyol, però no pas a la inversa), el bilin-
güisme imbècil (cal escriure sempre València/Valencia?) o la discapacitat lingüística (d’aquelles persones 
–fins i tot representants polítics– que són incapaces d’expressar-se en la llengua pròpia del país) conviuen 
en el llibre amb la més fina ironia a l’hora de denunciar la hipocresia i el caràcter submís dels partits sucur-
salistes i obertament nacionalistes que han governat el País Valencià durant dècades.

Emperò, Ferran Suay no es queda només amb la necessària observació crítica de la realitat lingüística. Si 
una empresa no etiqueta en català, si en una festa popular no hi sona cap cançó en la llengua del país, recla-
mem-ho. Si hi ha un canvi de color polític, posem sobre la taula els principals reptes lingüístics que s’hau-
ria de plantejar el nou govern (i aquí hi trobem l’àmplia experiència de l’autor, que actualment és responsa-
ble de política lingüística d’Acció Cultural del País Valencià i president de la Xarxa Europea per la Igualtat 
Lingüística). I, sobretot, com a parlants, aprenguem a desprendre’ns dels prejudicis lingüístics i llancem-nos 
a fer servir el català en qualsevol situació, sense pressuposar que el nostre interlocutor no ens entendrà.

Parlants fets i drets és, doncs, un recull imprescindible per copsar el funcionament dels processos de subs-
titució lingüística i els mecanismes que el poder empra per exterminar una llengua i, també, per compren-
dre els efectes que aquestes polítiques tenen en els parlants. Quan haguem entès quina és la situació de 
la llengua i com hi hem arribat, ja podrem plantejar-nos de fer el pas següent: iniciar el camí cap a l’asser-
tivitat lingüística com a parlants i cap a la normalitat lingüística com a societat.  
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Lingüísticament alçats Resum molt útil

Jordi Ginebra i serrabou

La nova normativa 
de l’Institut d’Estudis 
Catalans.
Guia pràctica

Publicacions de la 
Universitat Rovira i Virgili,
Biblioteca Digital, 13
Tarragona 2017

Tots sabem que la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) de 
l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), publicada l’any 2016, és molt 

voluminosa, prolixa i amb un enfocament descriptiu a partir del qual 
es va deduint, sovint amb dificultat, la normativa. També sabem 
que el mateix IEC està treballant en dues versions més breus de 
la GIEC, versions que probablement resultaran més fàcils de con-
sultar. Mentrestant, però, l’usuari de la llengua es troba poc o molt 
confús. Per això resulta molt útil el resum o «guia pràctica» que n’ha 
fet Jordi Ginebra i Serrabou. A més de la GIEC, també hi resumeix 
l’OIEC (és a dir, l’Ortografia catalana publicada pel IEC l’any 2017).

El professor Ginebra estructura el seu resum de la següent manera:

I. Introducció.

II. Construccions, trets i usos admesos en la GIEC que fins ara 
estaven oficialment condemnats, o bé que fins ara estaven con-
demnats per la tradició normativa, o bé que fins ara eren conside-
rats incorrectes, sospitosos o poc genuïns per alguns autors.

III. Construccions, trets i usos que no canvien en la GIEC respecte 
de la tradició normativa (i que certs autors o sectors preveien que 
podrien canviar, perquè han estat tema de debat en els últims anys).

IV. Altres: informació nova, aclariments, punts poc resolts.

V. Ortografia.

VI. Bibliografia.

   Josep Ruaix

No dubtem, doncs, a recomanar aquest resum o «guia pràctica», que servirà per a orientar-se millor 
en la normativa que es desprèn de les darreres (per ara) obres descriptivo-preceptives del IEC. Però, 
de passada, aconsellem un ús prudencial del que són noves normes, ja que no totes són indiscuti-
bles; més aviat recomanaríem, en general, una sana inèrcia en la pràctica de la normativa tradicio-
nal, provinent del «seny ordenador de la llengua» que fou Pompeu Fabra, ara que precisament ens 
trobem en un any dedicat a la seva memòria.  
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Un llibre especial

   Pere Martí i Bertran

La publicació d’un inèdit de Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 
- Barcelona, 1990) potser no seria notícia destacada en un 

autor tan prolífic si no fos per com és d’especial el títol que aquest 
2018 n’ha editat l’editorial Comanegra. Es tracta, com explica 
el pròleg i la «Nota a l’edició», d’un text que Pedrolo va regalar 
a la seva filla Adelais, quan tenia quinze o setze anys, «perquè 
en fes el que cregués convenient» (p. 12). La filla el va llegir en 
diversos moments de la seva vida i va decidir fer-lo públic arran 
d’algun esdeveniment important relacionat amb la vida i l’obra 
del seu pare. 

Enguany, que commemorem el centenari del seu naixement, 
li ha semblat que era un bon moment. I ens n’hem d’alegrar, 
perquè si no hagués estat així ens hauríem perdut un Pedrolo 
d’allò més original, d’allò més tendre, d’allò més literari. Es tracta 
d’uns apunts sobre els descobriments i els avenços que l’infant 
fa l’estiu de 1952, quan ja té vuit mesos fets i són de vacances 
a Tàrrega. Hi trobarem, doncs, les mostres d’alegria o de sor-
presa de la nena davant de fets tan quotidians com l’afaitada del 
pare, el soroll de la màquina d’escriure, del timbre de la porta 
d’entrada al pis... Però també les dels grans quan fa les prime-
res passes, maldestres i sense deixar-se anar, quan li descobrei-
xen la primera dent, quan escolta bocabadada les cançons de 
falda o els poemes que li reciten els pares, l’avi o la tieta, etc., 
etc. A tota aquesta colla de fets quotidians, hi hem d’afegir algun 
record anterior, com ara el del part, al qual el pare va assistir, un 
fet no gaire freqüent a l’època, i encara dos records d’infantesa 
dels pares, que són com parèntesis dintre el conjunt de la nar-
ració: la infantesa del pare, de vacances d’estiu a l’Aranyó, i la 
de la mare, literalment tancada en un pis d’un suburbi barceloní. 

manuel de Pedrolo

Infant dels grans

Ed. Comanegra
Barcelona 2018
149 pp.
Pròleg d’Anna M. 
Moreno-Bedmar 

Tot, escrit en una llengua molt rica i precisa, tirant a culta; tot, escrit amb una gran tendresa i amb 
una clara voluntat literària i poètica, la qual cosa fa que una bona colla de fragments siguin verita-
bles poemes en prosa. 

El punt de vista també és un encert, perquè, si bé és el de l’adult, concretament el del pare, que 
queda clar que és escriptor, sovint agafa el de l’infant, que, naturalment, és interpretat, vist amb 
ulls d’un infant de mesos. Per això hi abunden els «diríeu que» o els «semblaria que», que no és 
altra cosa que la interpretació dels sons, dels gestos, de les mirades de la nena que es meravella 
davant de tot, que esclata en crits d’alegria per qualsevol cosa, que és feliç perquè viu l’instant i té 
tota la innocència del món. Us convido a llegir-lo, perquè hi descobrireu la joia de viure d’uns pares 
novells, al costat de petits tresors d’una llengua i d’una cultura que anem perdent a marxes forçades.  
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Un llibre especial Llengua
Nacional

  Llibreria Claret
C. de Roger de Llúria, 5
08010 Barcelona
http://www.claret.cat/

  Llibreria Les Voltes
Pl. del Vi, 2
17004 Girona
https://www.lesvoltes.cat/

  Llibreria Documenta
C. de Pau Claris, 144
08009 Barcelona
http://documenta-bcn.com/

  Alibri Llibreria
C. de Balmes, 26
08007 Barcelona
http://www.alibri.es

  Llibreria La Ploma
C. de Sicília, 332
08025 Barcelona
http://www.laploma.org/cat/

  Cooperativa Abacus
http://abacus.coop/

http://www.iquiosc.cat/llengua-nacional

Punts de venda

i per internet

  La Ciutat Invisible
C. de Riego, 35-37
08014 Barcelona
http://www.invisible.coop/

  La Impossible Llibreters
C. de Provença, 232
08036 Barcelona
http://www.laimpossible.cat/

  Llibreria Calders
Ptge. de Pere Calders, 9
08015 Barcelona
www.facebook.com/lacalders

  Llibreria Drac Màgic
C. de Jeroni Antich, 1
07003 Palma
http://www.llibreriadracmagic.net/

  Llibreria Gaudí
C. de la Galera, 12
43201 Reus
https://llibgaudi.wordpress.com/

  Llibreria Quart Creixent
C. d’en Rubí, 5
07002 Palma
http://www.quartcreixent.cat

  Llibreria Universitat 
C. del General Güell, 8 
25200 Cervera
http://editor.comerçlocal.cat/
free/llibreria17/llibreria-universitat

  Llibreria Sauret 
C. del Carme, 14 
25300 Tàrrega
https://www.llibreriasauret.es/

  Punt de Llibre
C. del Bisbe Messeguer, 11
25003 Lleida
https://www.puntdellibre.com/
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