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Pompeu Fabra, l’aventura
de la llengua
Montse Sarret

E

l 150è aniversari del naixement de Pompeu Fabra vida. El resultat és una mena de biografia temàtica que
ens sorprèn amb un llibre molt especial que fareu va avançant en el temps, però «no és una biografia,
molt bé de cercar si encara no el teniu a les mans. en el sentit que no segueix el fil de tota la seva vida».
Es tracta d’una combinació de text il·lustrat i còmic, Adreçat a un públic juvenil i adult, el llibre permet difeescrit per Gemma Pauné Xuriguera, llicenciada en rents nivells de lectura: una lectura més ràpida, a partir
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especialitzat en obres de
temàtica històrica. El llibre
Els apartats de narrativa són
va ser publicat el desembre
fidels a la realitat, hi trobem
del 2017 per l’Editorial Dalmau.
fets reals documentats de la trajectòria del Mestre i
del seu entorn. En canvi, en els tres blocs del còmic,
Pompeu Fabra, l’aventura de la llengua parteix de la que ens expliquen els tres moments de la vida de
idea de tractar diferents aspectes de la trajectòria del Pompeu Fabra, els autors es permeten d’endinsar-se
Mestre i de fer un zoom en tres moments de la seva 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 personatge, 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 aconseguir el consens. Però els autors han volgut mostrar
un Fabra positiu i triomfador, i per això no han posat
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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 simbolitza el poble que es fa seu el Mestre. No és casualitat 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 abandonar mai ni la tasca ni l’esperança.»
Pensant especialment en pedagogs i professors, «el
llibre posa en relleu la capacitat de Fabra de fer diferents 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 catalana, fins i tot les excursions que feia les aprofitava
per a fer recerca lingüística. També es destaca l’excel·lent formació de Fabra com a lingüista i coneixedor 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 solament 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’epistolari 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 documentat sobre tres èpoques diferents a partir de fotografies antigues de carrers, edificis, transports, maquinària, 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 resultar 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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especial, passem del blau de la foscor de la nit a l’esplendor 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 vinyetes sense text, molt descriptives, i també amb diferents formes, com les vinyetes verticals que acceleren l’acció, o detalls de la vida quotidiana, com personatges 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’adaptació van anar posant-se d’acord.
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Pompeu Fabra. L’aventura de la llengua es va presentar a l’IEC el proppassat mes de març en un acte institucional i també s’ha presentat a Prada de Conflent
i en altres poblacions de Catalunya, i hi ha previstes 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 narrativa 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.

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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