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COMMEMORACIÓ

Seguint la ruta Pompeu
Fabra
David Paloma, Mònica Montserrat

S

i haguéssim de dir quin dia va arrencar la ruta
Pompeu Fabra, amb seguretat apuntaríem el 27
de novembre del 2015. Philip D. Rasico va oferir
una conferència a l’Institut Ramon Llull sobre Joan
Coromines «a l’altra banda del món», a l’Argentina,
durant els sis anys d’exili. En acabat, els qui signem
aquest article vam parlar amb Teresa Cabré, presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis
Catalans i directora de la càtedra Pompeu Fabra. No
vam parlar ni de Coromines ni de l’Argentina, ni tan
sols de la intervenció brillant de Rasico. Vam parlar
de Fabra.
Teníem la idea de fer una ruta Pompeu Fabra per
Barcelona. En aquesta casa Pompeu Fabra va
escriure… En aquest edifici Fabra va participar en…
En aquest centre el Mestre va fer la seva primera
conferència… Cap lloc no ho recorda (cap placa no
ho assenyala), però els biògrafs de Fabra bé que
ho saben i bé que ho han escrit: Josep Miracle i
Montserrat, Artur Bladé i Desumvila, Mila Segarra i
Neira, Albert Jané i Riera, Jordi Mir i Parache, Joan
Solà i Cortassa i uns quants més. ¿I si féssim una
ruta pels llocs emblemàtics de la vida de Fabra a
Barcelona? Teresa Cabré també hi havia pensat.
Enfilar el camí només implicava seure i parlar-ne:
ho vam fer engrescats, tots tres, el 12 de gener i el
14 de juliol del 2016.
Deu ser la casualitat que ens va portar a estrenar
la ruta un altre 27 de novembre, però ara del 2016.
Érem una bona colla resseguint les set parades: el
naixement i l’adolescència de Fabra, la reforma lingüística i l’excursionisme, l’Ateneu i els antinormistes. Finalment, l’Institut. Aquesta finestra era la del
despatx del Mestre! Ho explicàvem i ho expliquem
d’acord amb la pel·lícula Pompeu Fabra, la llengua
d’un poble, que Pere Masdeu i Rovira va gravar el
1968 amb guió de Josep Miracle.

La ruta Pompeu Fabra l’anem fent regularment, amb
grups del Consorci i grups d’escolars els dies entre
setmana, i amb grups ben diversos els diumenges.
Als uns els oferim un petit dossier d’activitats (i una
llibreta de marxandatge) i als altres, la semblança
biogràfica que va publicar l’Institut el 2006: a tots els
intentem transmetre la passió per conèixer la vida i
l’obra del seny ordenador de la llengua.
Direm que aquesta és una ruta per a tothom, la de
Barcelona, que ja s’ha estès fora del Principat. El 18
de febrer d’enguany vam anar a Prada i vam recórrer també set parades de la vida de Fabra a l’exili.
Entre altres autoritats, hi van venir Jordi Manent,
Manuel Castellet, Teresa Cabré i Joandomènec Ros,
president de l’Institut d’Estudis Catalans. Vam començar al cementiri, a la tomba reformada a l’octubre
passat, i després vam anar fins a la primera tomba,
on, de fet, van enterrar el Mestre el 28 de desembre
de 1948. Allí mateix vam explicar les circumstàncies
que van envoltar el canvi d’ubicació de les despulles
de Fabra i alhora la voluntat de la família de mantenir per sempre el lingüista de Gràcia a la Catalunya
del Nord.

www.rutapompeufabra.cat
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