
Un llibre nor precedint el text. el contingut és 
valid per e l  mateix. tal corn anuncia important el subtitol, en els dos conceptes. en- 
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Aquest any del cinquantenari de 
la mort de Pompeu Fabra sembla 
que sera fructifer per a la seva 
memoria. A hores d'ara (abril) hi ha 
anunciat un acte institucional a la 
Generalitat de Catalunya, i l'lnstitut 
d'Estudis Catalans tarnbé comme- 
morara, des del vessant científic, I'e- 
femeride. Consta que ho faran enti- 
tats com I'Ateneu Barcelones i el 
Centre Excursionista de Catalunya, 
tan dirertament Iligades al record del 
Mestre. i que la Fundació Jaume I hi 
dedicara la monografia nadalenca 
anual. Hi ha encara la Universitat de 
Barcelona, de la qual Fabra fou pro- 
fessor i president del Patronat. o el 
centre catala del PEN Club, del qual 
fou també president; i, més en~a, 
Ornnium Cultural. entitat que en 
plena dictadura es responsabilitza de 
la cornmemoració del centenari, 
anornenat Any Fabra (1968). del 
qual sorgí el Secretariat Perrnanent 
de les Festes Populars de Cultura 
Pompeu Fabra, que han recorregut 
durant vint-i-cinc anys tot I'ambit lin- 
güístic de la llengua catalana. 

Pero ja és una realitat i una 

aportacio valuosa el llibre Homenai- 
ge a Pornpeli Fabra 1868-1948, 
subtitulat ((Fidelitat a la llengua na- 
cional. Biografia. Antologia. Biblio- 
grafia)), publicat per la Generalitat 
de Catalunya i I'lnstitut d'Estudis 
Catalans. dins la col.lecci6 «Cata- 
lans Illustres». volum 12, de I'Enti- 
tat Autonoma de Publicacions de la 
Generalitat de Catalunya. 

Sernpre es convenient que Fabra 
sigui hornenatjat i posat al dia, en la 
seva vida i en la seva obra. pel go- 
vern de Catalunya. Per aixo sol, 
aquesta obra ja és irnportant. Tal 
com acaba dient el president de la 
Generalitat de Catalunya en la pre- 
sentacio que encapcala el Ilibre, 
((Aquest poble nostre i la seva yent, 
la que avui a les portes del segle 
XXI viu a Catalunya. trobara en 
aquest llibre punts de referencia 
inequivocs peral futur de la llengua 
nacional.)) 

En efecte, a més d'un hornenat- 
ge, que sempre és bo i just de retre 
«a un dels reconstructors de la nos- 
tra naciós. amb rnots lapidaris de 
Rovira i Virgili posats en lloc d'ho- 

llajats. inseparables, de fidelitat I de 
llengua nacional. Fabra va ser i es 
encara el sírnbol actuant d'aquesta 
divisa; hi va destinar la vida. Ens ho 
explica rnolt be, en cinquanta pdgi- 
nes. Agusti Pons. en la concisa i tan- 
rnateix suficient biografia del Mes- 
tre. en I'apartat titulat aPompeu 
Fabra. La llenqua moderna>,. Aqusti 
Pons, d'acord amb el sentit del sub- 
titol, veu Pornpeu Fabra corn el 
gramatic I el filoleg que s'avanca 
constantment, en la seva visio de la 
Ilengua, a la mentalitat dominant a 
I'entorn, a la qual aconsegui no sols 
imposar-se sino, amb el ternps. 
convencer i tot. Fabra havia gua- 
nyat. Després ve la derrota i conse- 
qüentment I'ensorrada rnomenta- 
nia de la seva obra. Les pagines del 
capitol V d'aquest resum biografic 
d'Agusti Pons son un patetic home- 
natge a la grandesa d'anima de 
Pornpeu Fabra, que diu a Francesc 
Pujols: «ara no em resta ni el recurs 
de somniarh; pero passa els darrers 
deu anys de la vida treballant. aju- 
dant els altres i encoratjant-los, fins 
a morir en terra catalana. presidint 
la implícita república (per dir-ho 
com Xenius) de les nostres Iletres. 

Despres de la biografia. el llibre 
presenta una selecció d'escrits de 
Pornpeu Fabra «sobre llengua i so- 
cietat)). Tal com diu en la introduc- 
ció Ricard Lobo i Gil. director gene- 
ral del Diari Oficial i de Publicacions 
de la Generalitat de Catalunya. 
aquesta publicació relliga I'obra i el 
llegat de Fabra sota el lema acorn- 
promesos amb la Ilenguan, i, en vis- 
ta dels intents de trencar-ne la uni- 
tat, hi ha en aquests textos escollits 
sla reafirrnació fabriana de quina 
és la nostra llengua nacional, la se- 
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va area d'implantacio historica i el 
tronc comu que la vertebra i la uni- 
fica». 

Finalment. ve la contribucio mes 
innovadora d'aquest llibre per al8 
estudiosos: la bibliografia de Pom- 
peu Fabra que ofereixen els profes- 
sors Joan Sola i Pere Marcet i Salorn, 
procedent del seu llibre Historia de 
la filologia catalana 1775- 1900: re- 
pertori critic (Vic. Eumo. 1998). A 
part I'interes cientific del treball 
(que compren totes les peces pro- 
piament bibliografiques i. a mes a 
mes. totes les noticies que es re- 
fereixen al tema) es d'allo mes posi- 
tiu comprovar com dos filolegs de la 

t 

Ponipet, Fabra anib losep Miracle duran: la confeccio del Dccionari de la Il?ngua catalana 

filoleg)), i hi afegeixen. ara com a ment, arnb la seva obra segura i 
primera linia actual no sols s'esrner- ciutadans, «i no menys Iúcid I ferrn oberta i amb la seva vida, vistes 
cen a investigar, amb aquest reper- patriota». 6s ben clar que Fabra, al tambe des d'aquest Ilibre, mante la 
tori, sobre Pompeu Fabra, sino que cap de cinquanta anys de la seva vigencia del seu mestratge i tot el 
el qualifiquen del enostre altissim mort i cent trenta del seu naixe- valor del seu exemple.+ 
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