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La mort de Pompeu Fabra
David Paloma
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 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’autorització 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 necessàries, Carola Fabra, resident a Prada, pugui procedir a fer embalsamar el cos del seu pare, Pompeu
Fabra». Segell de la «Mairie de Prades (PyrenéesOrientales)», 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 productes químics).

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 Com més hores passaven més catalans i no catal’any 1939 havien viscut alguns dies, van agafar la lans es van assabentar de la mort de Pompeu Fabra.
carretera i, setanta metres
En una taula al costat de
més enllà, van baixar pel
la caixa, s’hi va exposar la
Pompeu Fabra s’havia mort.
carrer dels Marxants fins al
màscara que havia esculpit
número 15. Fabra, excursio- Dolors i Carola es van abraçar i Miquel Paredes, el dibuix del
nista des de ben jove, acosvan arrencar a plorar. Eren dos pintor Balbino Giner sobre el
tumat sempre a anar amunt quarts de nou del vespre del dia mateix llit de mort, la insígnia
i avall, amb energia, amb
de doctor honoris causa, la
de
Nadal.
nervi, es va cansar pujant
medalla d’or que li havia ofert
les escales. Va entrar a
la Unió Catalanista i també la
casa seva, al segon pis, i es va asseure, amb la mà medalla que li havien donat al febrer, amb motiu de
al cor. «Dolors, em podries portar un got d’aigua?» l’homenatge pels seus vuitanta anys.
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 El dimarts 28 de desembre a les onze del matí una
van sentir caure el got a terra. Pompeu Fabra s’havia comitiva formada per sis catalans de Prada va treure la
mort. Dolors i Carola es van abraçar i van arrencar caixa del saló de plens. Hi havia una gernació al carrer.
a plorar. Eren dos quarts de nou del vespre del dia Corones i rams de flors pertot. I les autoritats: Antoni
de Nadal.
Rovira i Virgili, Pau Casals, Josep Tarradellas, Martí
Barrera, Pau Padró, Manuel Serra i Moret; represenNo és tan conegut l’episodi de l’embalsamament de tants de Prada, de Perpinyà, dels Pirineus Orientals.
Pompeu Fabra. La nit va ser llarga i molt trista. Els Més representants d’entitats ben variades: de diaris,
amics es van afanyar a donar el condol a la família. d’instituts, d’associacions, d’unions, de federacions, de
Sí, era de nit, però era Pompeu Fabra. Jean Clerc, partits, de fronts, de lligues. I amics. I la família, desenalcalde de Prada, va oferir el saló de plens de l’al- caixada. La Dolors i la Carola, agafades. El camí fins
caldia —edifici situat al mig del poble— perquè hi fos a l’església (es tractava de travessar la plaça) va ser
instal·lada la capella ardent. La família va dir que sí, lent. En entrar-hi, l’organista va fer-hi sonar Els segaagraïda i consternada, i el diumenge 26 de desembre dors. Durant l’ofertori, Pau Casals va interpretar Bach
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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 restringir «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

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

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

L’autorització d’embalsamament de Pompeu Fabra. Arxiu: Jordi Manent.
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