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Fabra, teòric del «català,
dialecte»
Josep Murgades

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)

S

om a l’Ateneu Barcelonès. El 5-7-1901. On Fabra
desplega la segona de la mitja dotzena de conferències 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 catalana» (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).
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Afirmacions de contundència provocativa. Destinades (049: 324); la normativització empresa contemporànipotser tanmateix a l’oblit (just vuit mesos després, ament (075: 413), consistent no a bastir una llengua
Fabra se n’anava a fer de professor de química a basada en la llengua naturalment parlada (cosa
Bilbao). Si no hagués estat perquè... perquè el 15 que hauria dut a fer-ne «un dialecte del castellà, un
de desembre d’aquell 1902, en el context del decret català de municipal», 056: 352), sinó una veritable
governamental de Romanones (21-11-1902) prohibint llengua estàndard (056: 353), feta, doncs, com escau
l’ús de llengües no castellanes a l’escola primària i a aquesta, «de mots triats, de formes i construccions
de les protestes que van seguir-se’n des del món del triades» (039: 264); així com també l’ús que en fessin
catalanisme, Ramón Menéndez Pidal publicava en El els catalans, «no declinándola ante otra lengua cualImparcial l’article «Cataluña
quiera» (075: 413).
bilingüe», en el qual, traient
Fabra no perd mai de vista
fora de context i manipuAra: tot i això, Fabra no perd
l’eventualitat
que,
segons
lant amb insídia les paraumai de vista l’eventualitat
com evolucionés tot plegat,
les de Fabra en la conferènque, segons com evoluciocia susdita, remetia a l’aunés tot plegat, la llengua no
la llengua no regredís a la
toritat d’aquest per justificar
regredís a la condició altre
condició altre cop de dialecte. cop de dialecte. Importa,
la segons ell ancestral compenetració del català amb el
doncs, sostreure’s al «procastellà i la seva ineluctable deriva a fondre-s’hi.
vincianisme perfecte» de parlar en castellà sense que
n’hi hagi necessitat (058: 358), tot practicant, en canvi,
Fabra, lògicament dolgut, s’hi referiria en la següent el que després n’hem dit bilingüisme passiu o sesquide les conferències que havia d’impartir a l’Ateneu, el lingüisme. Adverteix també que bé per descuit, bé per
26-10-1906 (051a: 330), en el decurs de la seva estada oblit, bé per no parar-hi prou compte, la llengua, tot
a Barcelona amb motiu de celebrar-s’hi el I Congrés i estar formalment dotada per als usos més elevats,
Internacional de la Llengua Catalana. I també, encara, pot «descendir fins al nivell d’un dialecte» (075: 414en la que, ja com a president de l’entitat ateneística, i 415). I el 1935 preveu a més, a banda el perill derivat
en qualitat de discurs inaugural de curs acadèmic, va de la manca d’un ús suficient i a tots nivells, el risc
pronunciar-hi el 17-1-1925 (040: 273). Així com en la també de dialectalització conseqüència del calc efecdel 21-12-1935 (077: 430).
tuat a partir de recursos propis només de la llengua
dominadora: «si no ens corregim, el català esdevinÉs evident que Fabra, com a bon lingüista descriptiu, drà un dialecte del castellà» (077: 430).
tenia perfectes coneixement i consciència de l’evolució, ja de bell antuvi, de català i de castellà en dos D’on l’exhortació, en temps prou més difícils (1946), a
idiomes diferents i específics. Però això no vol dir «un esforç constant... [per la llengua]», si no es vol que
que concebés les llengües (o els dialectes) en termes aquesta «degeneri en un dialecte empobrit i inapte»
essencialistes, immanentistes. Ans al contrari, hi veia (141p: 737).
realitats dinàmiques, mutants, susceptibles, per tant,
de progressió o de regressió.
Correlat, en l’àmbit polític, d’aquesta concepció sobre
la reversibilitat de l’estatus de la llengua, ho és l’afirD’on el fet que no tingués empatx a admetre que, en mació de Crexells del 1924 aquí citada a propòsit de
èpoques anteriors, el català hagués pogut revestir la democràcia. Tothom sap com va prosseguir després
efectivament el rang de dialecte (049: 324; 058: 357; la història del país i la d’Europa. ¿Tornem a trobar-nos
075: 413). El n’haurien rescatat la literatura, emble- avui en una conjuntura semblant, pel que fa a la salut
màticament representada en l’actualitat per L’Atlàntida de la democràcia i de la llengua, a la de llavors?
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