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Salvador Dalí disposava d’un objecte que connectava la universalitat de l ’art amb la 
necessària localitat de tot el que s’esdevé: una barretina. Però una universitat com la 

nostra, seriosament centrada en l ’estudi i l ’evolució de les ciències, les arts i les lletres, 
no pot recórrer a aquesta mena de talismans simbòlics. Necessita una labor proporcional 
a la que desenvolupa per poder vincular correctament la seva pertinença a Catalunya i la 
seva condició d’universitat mundial, que interactua i es mesura amb la resta de les grans 
universitats del món.

La càtedra Pompeu Fabra, dirigida per la professora Teresa Cabré i articulada amb l’Ins-
titut d’Estudis Catalans, és una resposta a les complicades exigències d’aquest vincle entre la 
pertinença a Catalunya i al català, que són la llar que dóna sentit a la UPF, i la condició irre-
nunciable d’universitat de la primera lliga mundial. Qualsevol projecte marcat pels pols local 
i universal necessita confiança, la confiança de les persones implicades en el nostre projecte 
més gran. Igual que el govern de la universitat s’alimenta tant com pot d’aquesta confiança, 
la càtedra Pompeu Fabra la té tota del govern que represento. Faig constar aquí la meva més 
sincera gratitud a tots els que s’han ocupat de l’edició d’aquest llibre, que conté el resultat de 
les primeres jornades de la Càtedra i l’embrió d’un model de treball per optimitzar el presti-
gi del català i la cultura catalana a tot arreu del món.

Jaume Casals
Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Catedràtic de Filosofia
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Pompeu Fabra, un enginyer al servei 
de la llengua, la cultura i el país

M. Teresa Cabré Castellví
Directora de la càtedra Pompeu Fabra

i presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

Un dels propòsits que perseguia amb la creació de la càtedra Pompeu Fabra el Recto-
rat de la universitat que porta el nom del gramàtic era estendre el coneixement de 

la figura i l ’obra de Fabra i desenvolupar temes relacionats amb la situació i el conreu de 
la llengua catalana.

El Consell de Direcció de la Càtedra, d’acord amb el seu Consell Assessor i seguint el 
mandat de la Universitat, va prendre l’acord de dur a terme una jornada anual dedicada a la 
llengua i la cultura catalanes. El tema de les jornades havia de servir per difondre el conei-
xement sobre la magna empresa de Fabra i per despertar interès per aspectes de la llengua 
susceptibles d’anàlisi i de debat. 

La primera jornada (2015), els textos de les intervencions de la qual es presenten en 
aquest petit volum, es va dedicar a la figura calidoscòpica de Pompeu Fabra, i més concre-
tament a explorar la relació entre la seva formació d’enginyer i l’enfocament i l’estructuració 
de la seva obra gramatical i cívica. 

Fabra va estudiar enginyeria a l’Escola d’Enginyers de Barcelona, la primera que hi va 
haver a Espanya. Des de molt jove, però, va dedicar-se a l’estudi de la llengua catalana, 
àmbit al qual, abandonant l’enginyeria, dedicarà tota la seva vida. La seva formació d’engi-
nyer, però, possiblement va determinar la capacitat d’estructuració i planificació que va mos-
trar en tota l’obra gramatical. Els estudis d’enginyeria donen una preparació molt rigorosa i 
precisa als qui després han de fer-se càrrec de construir infraestructures i dirigir empreses. 
Fabra va tenir l’oportunitat de rebre aquest tipus de formació, que ben segur que es va pro-
jectar en la seva manera de treballar i en l’obra lingüística que va dur a terme.

Si bé la formació tècnica Fabra la va rebre a l’Escola d’Enginyers, va ser un autodidacte 
pel que fa a l’aprenentatge de la lingüística. Tot i que tenim poca documentació sobre el 
tema, el cert és que una persona que des dels quinze o els disset anys –hi ha vacil·lació en 
aquesta dada per part dels biògrafs– escriu obres sobre llengua, algunes amb un pensament 
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lingüístic molt profund, una persona que té intuïcions avançades sobre gramàtica, havia de 
tenir una bona formació, segurament adquirida a través de la lectura de llibres i tractats.

Més enllà de la formació, el jove Fabra es va anar comprometent cada cop més amb la 
llengua catalana i va convèncer-se que una nació com la que es desvetllava havia de disposar 
d’una llengua fortament codificada que es pogués considerar una llengua de cultura en tota 
la seva dimensió, una llengua que havia de ser la llengua nacional. 

La seva preparació com a enginyer, el seu bagatge gramatical i la seva determinació a 
servir la llengua des de les seves capacitats en van fer la persona clau per encapçalar la codi-
ficació del català modern.

I les relacions entre formació, compromís i obra gramatical de Fabra són precisament allò 
que es va voler explorar en aquesta primera jornada.

El text que teniu a les mans, el primer d’una sèrie de publicacions dels textos de les jor-
nades de la Càtedra Pompeu Fabra, conté les quatre intervencions de la Primera Jornada, 
que va tenir lloc els dies 5 i 6 de novembre del 2015 a l’Institut d’Estudis Catalans i a la 
Universitat Pompeu Fabra. 

La conferència inaugural va anar a càrrec de Joan Martí i Castell, membre de la Secció 
Filològica de l’IEC –de la qual va ser president del 2002 al 2010– i catedràtic emèrit de la 
Universitat Rovira i Virgili, amb una presentació de l’obra lingüística de Fabra en el seu con-
junt, una panoràmica completa de l’obra i el pensament de Fabra. La conferència de Josep 
Amat, membre de la Secció de Ciències i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans i cate-
dràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya, tracta del Pompeu Fabra enginyer, 
de l’estudiant d’enginyeria a Barcelona i del professor de l’Escola Superior d’Enginyers de 
Bilbao. Jordi Mir, un dels més profunds coneixedors de l’obra de Fabra i membre correspo-
nent de la Secció Filològica, exposa la importància i la transcendència dels treballs de gra-
màtica, lèxic i ortografia que Fabra va dur a terme tant en el context de la Secció Filològica 
com fora d’aquest. I Borja de Riquer, historiador de gran prestigi i catedràtic emèrit de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, analitza el context social i històric de Pompeu Fabra i 
les condicions que van fer possible un període en què es va posar en marxa un gran projecte 
polític nacional.

Aquesta jornada no hauria estat possible sense la participació il·lusionada i audaç del Col-
legi d’Enginyers de Catalunya i, específicament, del seu degà, Jordi Guix Armengou, que 
va rebre amb entusiasme la proposta de coorganitzar-la juntament amb la càtedra Pompeu 
Fabra.

La jornada tampoc no s’hauria pogut dur a terme sense la generositat i la cooperació del 
Consell Social de la Universitat Pompeu Fabra, presidit per la Sra. Núria Basi, ni tampoc 
sense la voluntat de la Universitat Pompeu Fabra, en la figura del seu màxim representant, 
Jaume Casals, i de l’Institut d’Estudis Catalans, representat pel seu president, Joandomènec 
Ros.

A tots, doncs, moltes gràcies.
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Una mentalitat d’enginyer al
 servei d’una llengua i d’un país

Jordi Guix Armengou
Degà del Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Conseller de Cultura, Rector Magnífic de la Universitat Pompeu Fabra, president de 
l’Institut d’Estudis Catalans, directora de la càtedra Pompeu Fabra i presidenta de la 

Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans, benvolguts amics,
Quan fa uns mesos la catedràtica M. Teresa Cabré em va parlar de fer una jornada a l’en-

torn de Pompeu Fabra em va semblar una idea excel·lent per donar rellevància a la figura de 
Pompeu Fabra com a enginyer. Per tant, molt em plau, com a degà del Col·legi d’Enginyers 
Industrials de Catalunya, donar la benvinguda a una jornada que porta per títol “Una men-
talitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”.

I per què em plau tant poder col·laborar en aquesta jornada? Doncs perquè em dóna 
l’oportunitat de donar visibilitat a la part més humana de l’enginyeria. Pràcticament tot el 
que ens envolta durant el nostre dia a dia té un vessant tecnològic, i per tant ha estat l’engi-
nyeria allò que ha fet possible que aquesta tecnologia estigui al servei de la societat. 

Tot i que estem envoltats de tecnologia –i, per tant, d’enginyeria–, la figura de l’enginyer 
és però força desconeguda per a gran part de la societat. Si preguntéssim a la gent què és 
l’enginyeria i què fa, a què es dedica un enginyer i com som els enginyers, molt probable-
ment ens emportaríem una gran sorpresa... I si a un infant li diguéssim que dibuixés un 
enginyer, probablement no sabria per on començar...

L’enginyeria és més coneguda pels seus productes i serveis que no pas per la part humana 
que hi ha al darrere. Costa molt posar una cara a l’enginyeria...; costa molt posar cara als 
equips de treball que hi ha darrere de l’enginyeria...; costa molt explicar que l’enginyeria 
consisteix a desenvolupar projectes mitjançant treballs en equip i lideratge per aconseguir 
uns resultats...; costa molt, en definitiva, fer difusió dels valors de l’enginyeria...

Per tant, per a nosaltres els enginyers aquesta és una molt bona oportunitat per poder donar 
rellevància a la figura de Pompeu Fabra com a enginyer, en el marc d’una jornada que porta 
precisament per títol “Una mentalitat d’enginyer al servei d’una llengua i d’un país”. Per tant, 
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vull felicitar l’Institut d’Estudis Catalans, la Universitat Pompeu Fabra i molt especialment la 
càtedra Pompeu Fabra per aquesta iniciativa de parlar de Pompeu Fabra com a enginyer.

Quan preguntem a la gent com som els enginyers i què fem, algunes de les respostes que 
hem obtingut han estat les següents:

—Són persones tenaces, imaginatives i creatives.
—Són persones amb voluntat de resoldre les coses i de solucionar-les de manera eficient.
—Són persones molt organitzades, que poden planificar qualsevol projecte.
— Són persones que es pregunten el per què de tot i que tenen una disposició per aprendre 

constantment.
— Són persones amb molta capacitat analítica i molta capacitat de diagnosi, per trobar les 

millors solucions.
—Són persones que tenen una gran curiositat.
—Són persones molt reflexives i que treballen amb molt rigor.
—Són persones amb una visió molt cartesiana del món.

I si volguéssim trobar una sola paraula que definís el que fem els enginyers, aquesta no 
podria ser cap altra que “projecte”. Per als enginyers, la nostra eina de treball i la nostra 
metodologia no és cap altra que el projecte. L’enginyeria és l’aplicació pràctica de la ciència i 
de la tecnologia al servei de la societat; i mitjançant la metodologia dels projectes és com els 
enginyers aconseguim els resultats que la societat espera de nosaltres.

Qualsevol projecte es basa en especificacions i requeriments que s’ajusten als resultats que 
es pretenen aconseguir. En qualsevol projecte cal concretar l’equip de treball que el portarà 
a terme i qui en serà el líder. Sense lideratge no és possible assolir l’èxit d’un projecte. Sense 
un bon equip de treball, tampoc no és possible assolir l’èxit d’un projecte. I sense tenir molt 
en compte tots els grups d’interès que hi ha darrere de tot projecte, és molt difícil aconseguir 
uns bons resultats. 

Molt em satisfà poder donar la benvinguda a una jornada sobre el lideratge de Pompeu 
Fabra, que com a bon enginyer va posar les seves capacitats i competències professionals al 
servei del nostre país, i ho va fer liderant un equip de treball que va elaborar i va aconseguir 
que s’aprovessin i s’implementessin les primeres normes ortogràfiques per a la nostra llengua.

Molt em plau dir doncs que al nostre país hi va haver un enginyer que va posar el seu 
temps i el seu esforç al servei d’un gran projecte: la normativitització i la normalització de 
la llengua catalana. Un enginyer que va treballar amb tenacitat, amb imaginació, amb crea-
tivitat i amb voluntat de resoldre les coses; un enginyer ben organitzat, amb molta capacitat 
d’anàlisi i de rigor; un enginyer que tenia una gran capacitat de lideratge. I aquest enginyer 
no és altre que Pompeu Fabra.

Moltes gràcies
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Les directrius principals en la 
tasca codificadora de Pompeu Fabra

Joan Martí i Castell
Catedràtic de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili,

membre de l’Institut d’Estudis Catalans 
i president de la Secció Filològica del 2002 al 2010

Que Pompeu Fabra fes de lingüista, de filòleg i de gramàtic havent cursat els estudis         
d’enginyeria no és intranscendent. La formació científica i tecnològica condicionà en 

positiu el treball que dedicà al català i a la construcció dels marcs teòrics.
Seguint Gröber i Meillet, entengué la llengua com un fet biològic, però també com un fet 

social de caràcter evolutiu, com un factor producte de i per a la civilització.
Introduí a l’Estat espanyol la concepció lingüística no aristotèlica o lògica, perquè ja no 

valia com a única consideració.

* * *
1. Llengua i nació

A Conversió del català en llengua nacional diu:
Tenim, doncs, que el català era llengua en temps de la Catalunya Nació en el sentit de 
llengua nacional, emprada per tot un poble, en la seva literatura i en la seva documenta-
ció oficial [...]. Vingué, però, la pèrdua de la independència política de Catalunya i amb 
ella la decadència de la llengua; fins a mig segle passat, el català era sols emprat per usos 
familiars. La llengua escrita era una altra. (9, 361)

La doctrina nuclear de Fabra és que, si sense llengua no hi ha nació, difícilment sense una 
nació lliure podrà perviure cap llengua. Com assenyala Joan Argenter, al costat de la filologia 
de mètode comparatiu, d’orientació positivista i historicista, hi ha l’entesa com a fonamentació 
científica de la història d’una llengua específica, una filologia nacional, que evidencia una 
comunitat de llengua i cultura; és la que practicà bàsicament Fabra i la que nodreix el nacio-
nalisme català (7, 22).
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Al meu entendre, ningú entre nosaltres abans d’ell no havia exposat tan clarament el 
principi que les llengües són d’un país i hi actuen com a símbols referencials, aglutinadors i 
separadors alhora. Sabia que existeix una ideologia endògena i exògena sobre qualsevol llen-
gua, que depèn de l’estima que se’n tingui a l’interior i a l’exterior del grup, respectivament. 
Estava convençut que la voluntat de la Renaixença de la reconstrucció nacional predisposa-
va positivament en tots els sentits. Calia internacionalitzar aquesta actitud: sobretot que a 
l’exterior no es confongués amb el fet castellà i que, doncs, s’identifiqués una nació distinta.

En l’acte inaugural de Palestra, parlà de la dictadura de Primo de Rivera com una acció 
desnacionalitzadora i hi afirmà: “Volem que la joventut sigui patriòtica. [...] tant la llengua 
com l’economia, com la història, com totes les manifestacions de la terra i de l’esperit cata-
lans són matèria de patriotisme.” (9, 572-573). Fa interdependents la llengua i la cultura, 
d’una banda, i l’economia, de l’altra. Explicà el naixement de les llengües romàniques no 
com una evolució natural del llatí, sinó com el resultat de la fragmentació de l’Imperi romà 
i de la consolidació consegüent de noves comunitats emergents. 

Pretenia forjar una llengua moderna que pogués respondre a totes les situacions, indefi-
nidament apta. Una llengua urbana, competitiva respecte a les altres llengües importants de 
cultura. Fabra i els seus col·laboradors capgiraren, doncs, la concepció arqueològica d’alguns 
intel·lectuals de la Renaixença i remarcaren justament la del caràcter social.

Volia cercar de reprendre el fil que hauria seguit el català si no hagués estat marginat i 
quedat en suspens: la llengua, deia, “que hauria sortit de la nostra gloriosa llengua medieval 
sense l’acció pertorbadora de l’espanyol” (7, 436).

Coneixia els parlars catalans, valencians i balears coetanis; i cercà de retrobar-hi els mots 
i les solucions gramaticals que s’havien abandonat en la llengua escrita: labor de redreça-
ment, que complementava la de la depuració.

Tenia, tanmateix, clara la consciència que entre l’ús de l’oralitat i el literari hi havia, com en 
tots els idiomes, una distància, compensada per la permeabilitat del nivell parlat respecte als pro-
gressos de l’escrit; la majoria de pureses en la llengua escrita s’havien incorporat o estaven en vies 
de fer-ho en la parlada, igual que bona part de trets genuïns de la parlada entraven en l’escrita.

Trobà la causa principal de la Renaixença i de la consciència nacional resultant en la 
conservació del català popular. Això no obstant, era conscient que en la voluntat de fer-ne 
una llengua literària no hi havia sempre implícita la de fer-lo també llengua nacional. Tota 
llengua nacional és ensems llengua literària, però no a l’inrevés. El caràcter nacional la con-
verteix en estri per a tots els ciutadans indiscriminadament. Molts creien que bastava que el 
català s’escrivís, tant se val com, que cadascú triés, perquè a la lectoescriptura solament hi 
arribaria una minoria culta. Fabra estava segur que aquesta opció no permetia assolir el seu 
objectiu.

No veia les llengües com podríem esperar d’un enginyer; afirmà que totes tenen un 
esperit. Analitzava el desmembrament del català com la destrucció de l’ànima d’un país.

La cohesió nacional depèn de la cohesió lingüística, i al contrari: tots formem un sol 
poble perquè ens uneix una sola llengua i parlem la mateixa llengua perquè som part d’un 
sol poble.

Arribà a la fita que s’havia proposat i salvà la llengua que perdura fins avui, de la qual, 
sense la seva intervenció, probablement ja no tindríem sinó el record del passat. Joan Coro-
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mines, en el prefaci de la Gramàtica catalana de Fabra editada el 1956, li dedicà uns mots 
que de ben segur que són els que més hauria plagut de veure escrits al Mestre: “Però l’obra 
de Fabra té una ressonància nacional i marca un tombant històric tan decisiu per a la llengua 
literària, que fan d’aquest llibre, com de tots els altres de l’autor, un document d’importància 
i de valor únics, que tots tenim interès a servar intacte” (6, 485).

Fabra féu tant de gramàtic com de sociòleg i polític. Sabia de la relació entre llengua i 
poder, i entre dominació política i dominació lingüística; sabia de la impossibilitat d’evitar 
el conflicte entre dues llengües en contacte i de la dependència d’aquest conflicte de l’equi-
libri de forces. Per a ell era incomprensible un nacionalisme que no tingués com a eix verte-
brador la llengua. Per divergents que siguin les posicions ideològiques sociopolítiques dels 
ciutadans, llur patriotisme ha d’ésser marcat essencialment pel respecte a la llengua, l’ele-
ment que sobrepassa les altres militàncies personals de cadascú individualment, l’element 
interclassista. Goso pensar que Fabra no acceptaria el lema que ha esdevingut tòpic que diu 
que és català qui viu i treballa a Catalunya; afegiria segurament que ho és qui, endemés, vol 
ésser-ho; voluntat que s’explicita en el coneixement i l’ús habitual de l’idioma del país.

La santa dèria que conduí el seu concepte de llengua durà el savi a la satisfacció: “Avui el 
català és llengua en el sentit que es dóna generalment a la paraula llengua per ésser la llen-
gua nacional dels catalans. [...] Partint d’una llengua familiar hem arribat a aconseguir una 
llengua que és digna d’ésser la llengua nacional d’un poble culte.” (9, 362-363).

2. La codificació
Fabra partí de la prioritat que el català fos suficientment codificat. Consegüentment, és 

forassenyat d’esperar de la seva obra més descripció. Optà per la prescripció estricta i concisa. 
Cal considerar com a novetat genial la consciència que tingué que una codificació és un 

treball artificial, que obliga a triar i, doncs, a renunciar. Li importà més l’adhesió a una 
solució que no pas que estigués d’acord amb l’etimologia i les lleis de l’evolució. Si una 
determinació nova o ja fixada no funcionava socialment, l’abandonava i en buscava una altra. 
Rectificar si calia, sí; però, ensems, ésser decidit i no deixar-se intimidar pels contraris a 
acceptar que ningú els ha de dir com han d’usar la llengua o pels qui renuncien sistemàtica-
ment a admetre allò que no coincideix amb el que legítimament puguin creure.

El concepte que tenia de llengua literària el dugué a defensar la simplicitat contra l’enfar-
fegament i també contra el rebuig metòdic als recursos més corrents en favor dels més nous. 
Considerava que, davant l’alternativa d’un mot o d’una construcció coneguts correctes o uns 
de nous menys habituals, són més eficaços els més freqüents, perquè seran més fàcilment 
compresos. Per a ell el lèxic més insòlit si de cas s’havia de reservar per a quan un bon escrip-
tor volia fer-lo circular expressament amb la voluntat d’enriquir la llengua. Ni desitjava un 
allunyament de la llengua usual ni reprovava l’assaig d’introduir formes menys col·loquials 
amb la finalitat de fer-les progressivament més esteses fins que arribessin a ésser per a tot-
hom sinònimes de les més populars corresponents.

Qualsevol obra de codificació implica un joc dialèctic d’ideologies, de sensibilitats distin-
tes; l’important és tenir-ne consciència; Fabra la tingué. Allò més important en el procés és 
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trobar el recurs més convenient i adequat; alerta, però!, que no vol dir el més còmode per als 
usuaris, el més fàcil ni, encara menys, el més acostat al castellà.

Tot el que s’havia fet abans de Fabra per a la normativa no era prou aprofitable; partia 
d’idees sobre la llengua excessivament limitades (per exemple, la gramàtica de Blanch o la 
de Bofarull) i era mancat d’un mètode clar i coherent. “La Gramàtica d’En Blanch, sobretot, 
era caòtica i insuficient. Després d’haver donat el paradigma dels verbs, per exemple, diu 
que si en resulten formes poc viables el lector pot substituir-les a gust seu.” (9, 647).

Tothom parlava del “sistema de Bofarull”, però el sistema no existia. I no em va costar 
gaire de comprendre que la gramàtica catalana estava per fer. [...] Cal dir que [...] de gra-
màtiques no en mancaven: n’hi havia de catalanes, de valencianes, de mallorquines. [...] 
Tothom es creia autoritzat a fer una gramàtica i [...] no n’hi havia cap d’igual. Va ser davant 
d’aquest pandemònium que vaig tenir la idea d’escriure una gramàtica sintetitzada, és a dir, 
per l’estil de les que jo estudiava a col·legi... (9, 708-709) 

Nogensmenys, hi havia treballs útils de què se serví i que lloà sense estalvi, com els de 
Marià Aguiló o els de Rossinyol (malgrat haver estat molt crític amb Fabra).

Per començar, calia establir els criteris generals principals. Fabra els enumerà explícita-
ment: la llengua antiga, la variació diatòpica, la llengua parlada (genuïna!: la genuïnitat és 
una obsessió, que connecta amb el concepte de llengua nacional) i la comparació amb les 
altres llengües romàniques.

2.1. La llengua antiga
Fabra havia estat un antiarcaïtzant a ultrança; pensava en el present i, encara més, en el 

futur, i considerava que es podia prescindir del català medieval. S’equivocava. Acabà recti-
ficant en benefici d’una fusió que sorgís de l’ús antic i de l’ús modern. La reconstrucció no 
es podia realitzar sense comptar amb la llengua antiga i els dialectes actuals, i les lleis dels 
canvis històrics.

El català medieval era un cabal imprescindible per a emplenar els buits amb què s’havia 
anat empobrint el català. Havia de servir per a recuperar una modernitat adequada: “Cal 
estudiar bé la llengua viva, cal estudiar bé la llengua antiga. D’aquell doble estudi brollen 
els materials de l’obra purificadora”, acabà dient (9, 649).

El català medieval oferia les solucions gramaticals i lèxiques genuïnes que permeteren 
refer el de l’inici de la Renaixença. Fabra hi retrobà una gran part del lèxic perdut i sobretot 
els mitjans per a redreçar-ne la sintaxi: “la llengua antiga ens és sobretot utilíssima per a 
la descastellanització de la sintaxi”, afirmà (9, 281). Deia que no acceptava el gust per un 
català amb quiscuns, assats, jatsies i fretures (7, 896). Els arcaismes es justificaven si servien 
per a la substitució de castellanismes. La qualitat de la llengua no s’havia de mesurar per la 
quantitat de formes antigues. Repudià la dèria pels arcaismes (purisme) tant com la dèria 
pels dialectalismes (el català que es parla).

2.2. La variació diatòpica, la unitat, la simplificació i la disciplina lingüística
“Hi ha molts que es pensen que saben el català perquè el parlen, però s’ha d’aprendre la 
llengua literària estudiant-la.” 
(Referència de Rossend Llates a una conferència de Pompeu Fabra) (9, 392)
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Entro en un terreny delicat, perquè no ha estat mai fàcil el consens entorn de quines ni de 
quantes formes dialectals han d’incloure’s en la normativa del català.

Fabra és criticat perquè es basà en els parlars centrals, decisió que no solament no negà, 
sinó que reconegué explícitament. Se li retreu que deixés de banda en la codificació massa 
variació dialectal. Sempre he cregut que en el seu temps ni el coneixement d’aquesta varia-
ció era suficient arreu ni, sobretot, ningú no l’havia estructurada des de la perspectiva d’usos 
generals o restringits, o de graus de formalitat.

En qualsevol cas, fou una qüestió sobre la qual ningú no pot negar que rumià profun-
dament. Complementàriament a la voluntat de recompondre una llengua que es pogués 
dir nacional, les referències als dialectes són de les més recurrents en els seus treballs. En 
resposta a Joan Baptista Xuriguera diu:

Deia jo en un discurs pronunciat l’any 25 a l’Ateneu Barcelonès: “Són també de gran 
utilitat [...] les aportacions dialectals. [...] Bé heu fet, doncs, de col·locar en els vostres 
escrits mots del vostre parlar malgrat que no figurin en el Diccionari, si, com dieu són 
mots que us han semblat nobles i justos. Això darrer que dieu s’ha de tenir, en efecte, molt 
en compte en tractar d’elevar un mot dialectal a nacional.” (8, 602)

Fabra no es proposà de supeditar cap varietat al català de Catalunya, sinó d’escollir a 
partir d’un concepte clar de llengua literària. Remarcà que “ni Bernat Metge escrivia en el 
seu barceloní; ni Auzias March, en el seu valencià; ni Ramon Llull, en el seu mallorquí. El 
parlar peculiar de cada escriptor no feia sinó matisar lleument la llengua escrita sense rom-
pre’n la unitat.” (9, 264).

La codificació implicava arribar a la construcció d’un sistema fortament unitari en què 
tots els parlants se sentissin representats. Aquest repte suposava tenir en compte, entre d’al-
tres, dues realitats en contradicció aparent: la primera, que és una tasca que s’elabora en 
bona part artificialment: res no hi ha en la preceptiva que estigui predeterminat; s’ha de 
decidir mirant d’aplicar tota la lògica possible, que, tanmateix, fallarà inexorablement ara 
i adés. Com diu Argenter, “Fabra tenia clar que l’anàlisi gramatical demana justificació, 
però que la normativa establerta [...] demana submissió incondicional i que una part no 
gens menor de la seva obra consistia a obtenir aquesta submissió dels catalans.” (7, 24). La 
segona realitat és que cal acceptar com ineludible que moltes solucions, malgrat que siguin 
genuïnes, quedaran marginades de la codificació (compte!, mai no de l’ús real) o bé que s’hi 
inclouran com a secundàries, amb restriccions segons el context d’ús: “El problema magne 
de la nostra renaixença ha estat la formació d’una llengua literària, que no havia pas d’ésser 
cap dels dialectes de la llengua parlada, ni el conjunt multiforme de tots ells, sinó una llen-
gua artificial [...] de formes i construccions triades.” (9, 264).

Cap preceptiva no parteix de percentatges igualitaris: sempre hi ha una variant principal, 
que ho és per condicions diverses. El dialecte central, que té la capitalitat a Barcelona, era 
el que reunia les que generalment hi són decisives en totes les llengües: el mateix caràcter 
de capitalitat, la situació socioeconòmica i política, el prestigi i la generació de cultura i de 
coneixement en general. Això no obstant, Fabra no s’estigué mai d’atacar durament el bar-
celoní que entacava el català de castellanismes. 

És sorprenent que en la teoria de la llengua Fabra ja tingués present el fenomen del fer-se 
i desfer-se dels idiomes: tots els dialectes estan destinats a ésser llengua i totes les llengües 
estan amenaçades de fragmentar-se en dialectes. Homogeneïtat i heterogeneïtat; les llen-
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gües es formen a partir de la reunió de parlars (heterogeneïtat) que s’unifiquen (homogene-
ïtat) i que fan convergir-hi les persones que se senten un col·lectiu que comparteix objectius 
i interessos diversos, i la cultura. Les llengües (homogeneïtat) poden entrar en crisi i dis-
gregar-se en parlars (heterogeneïtat), per circumstàncies històriques dels distints territoris, 
que acabin distingint llengües diferents. Era conscient que l’afebliment i la desaparició del 
sentiment d’unitat era un objectiu dels poders anticatalans i que coincidien amb el temps de 
la decadència: “la nació que ens governa des de fora, ha procurat –i procura encara–, per tots 
els mitjans, de fomentar i accentuar la divergència entre els països catalans.” (9, 680). No 
dubtava que la política contra el català tenia, com té avui, com a prioritat tàctica la fragmen-
tació de la llengua mitjançant una sobrevaloració estratègica dels dialectes: la fragmentació 
que impedís l’homogeneïtat i que accentués l’heterogeneïtat.

Rere la defensa dels localismes de molts catalanoparlants sovint bategava la voluntat de secessió 
i l’hostilitat contra Barcelona, com a capteniment que repercutís en l’anticatalanisme en general.

Palestra es preocupà sota la seva direcció de mantenir viva la germanor entre les terres 
de llengua catalana, estenent-hi delegacions i convidant els joves de les Balears i del País 
Valencià a reforçar llur unió. Fabra s’esforçà a escampar la idea de pàtria, centrada no sola-
ment en el Principat de Catalunya, sinó en tots els territoris on es parla la llengua catalana.

La preceptiva de Fabra és expressament generosa i oberta; no era amic de les imposicions: 
“No sóc dictador. Em plauen els procediments democràtics” (9, 651). No temia les innovaci-
ons; no temia cap proposta, per estranya que pogués ésser. Fou receptiu a tot, però exigent 
en el rigor de les justificacions. Moltes solucions que defensava L’Avenç eren retirades si la 
majoria no les acceptava. La discussió sobre alternatives possibles per a una norma concreta 
s’acabava amb l’elecció de la que tenia més seguidors; afirmava que en la codificació d’una 
llengua tots els qui hi intervenen són ensems vencedors i vençuts; vencedors perquè acon-
segueixen que s’imposin solucions que proposen i vençuts perquè és inevitable, i saludable, 
que no sempre guanyin llurs suggeriments.

Cercà la simplificació, llevar les dificultats inútils de la normativa. Fins i tot, en la línia a 
què suara m’he referit, li dedicà a posta poca descripció, poca teoria. I endemés procurà de 
no farcir-la de terminologia tècnica que la compliqués. 

Coromines, tot referint-se a la Gramàtica de 1918, que l’Institut d’Estudis Catalans havia 
caracteritzat com a oficial, observà:

es concentra a la doctrina essencial, s’eliminen detalls, se n’esporguen les observacions 
comparatives [...] i els elements històrics i dialectològics, es despulla de doctrines lèxi-
ques i literàries, i en canvi s’hi accentua l’aspecte codificador d’una reforma lingüística. 
[...] el llibre obre perspectives profundes cap a fets lingüístics rarament albirats en gra-
màtiques nostres ni dels altres idiomes. (6, 479-483)

I el mateix Fabra en una conferència en una Escola d’Estiu afirmà amb rotunditat:
Contràriament al que vostès podrien esperar de mi, he de manifestar-els-hi que quan es 
tracta de l’ensenyament d’un llenguatge, jo no sóc partidari d’una gran profundització en la 
gramàtica [...] es necessita la gramàtica, però no ‘massa’ gramàtica. [...] en molts mestres la 
gramàtica [...] passa a ésser una finalitat. I no s’ha de perdre de vista que, exceptuant aquell 
home que es vulgui dedicar a estudis filològics, la gramàtica en si no és una cosa interessant; 
la cosa que interessa a tothom és saber escriure i parlar correctament la llengua comú, la llen-
gua literària. [...] S’ha de saber únicament la gramàtica indispensable per passar del llenguat-
ge de cada dia –que no necessita gramàtica perquè ja la té– a la llengua literària. (9, 417-429)
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I en la segona edició de la Gramàtica de 1918, hi afegeix: “L’essencial no és que el noi 
aprengui les definicions de les parts de l’oració, sinó que sàpiga distingir-les.” (2, 209).

Per a Fabra simplificar no volia dir fer fàcil a qualsevol preu la preceptiva del català. 
Especialment no acceptà concessions a la llengua dominant. La codificació del català exigia 
decisió, fermesa, fins i tot duresa, i Fabra tenia un caràcter que s’adeia amb la direcció que 
necessitava la feina a què es lliurà. Fou un líder.

Tenia clar que l’aprenentatge de la normativa no sempre era fàcil. Ell, que parlava llen-
gües diferents, era conscient que la preceptiva de les altres romàniques o de l’anglès eren 
molt més difícils que no la que elaborà per al català. El problema nostre era, i és encara, la 
realitat històrica de fragmentació, de degradació, de dispersió, de repressió.

Tota normativa té amics i enemics. El problema amb què es trobà Fabra fou que tothom 
interessat per la qüestió de la llengua es considerava un gramàtic (“cada escriptor esdevenia un 
gramàtic”, deia (9, 648)). Estava convençut que ningú, per insigne que fos, no podia tenir la 
pretensió d’imposar res. Arribà a fer una classificació de menes de gramàtics: els qui es neguen 
rotundament a admetre allò que consideren que no és correcte; els qui proposen el que desitgen, 
sense pensar si socialment és viable; i els qui fan propostes ponderadament, que potser caldrà 
rectificar o renunciar-hi. Per a ell solament aquests darrers podien contribuir a redreçar el català.

2.3. L’ortografia, element simbòlic essencial de la llengua
La tasca grossa a fer es nacionalisar la nostra ortografia, fer-la ben adequada a la nostra 
llengua, i simplificar-la tot lo possible. (1, 117)

Heus ací sintetitzada la doctrina de Fabra pel que fa a l’ortografia. La compacitat (nacio-
nalitzar) i la simplicitat (simplificar). L’aspiració a bastir una llengua nacional requeria, com 
a punt de partença, l’ortografia compacta, pel seu caràcter especialment simbòlic.

Les llengües d’alta cultura s’aprenen sentint-les en l’ús quotidià i llegint-les, veient-les 
gràficament; per tant, ni la producció oral ni l’escrita no poden ésser caòtiques.

Fabra admetia que s’hagués de discutir l’ortografia tant com fos necessari, però tenia 
com a sagrat un principi: un cop fixada, no s’havia de tocar, fins i tot en el cas que hom hi 
observés incoherències. El consentiment social era indispensable, però rebutjar una solució 
establerta ho entenia com caure en l’error de la intransigència blasmada dels antinormistes.

En una conferència explicà aquesta anècdota:
L’acadèmic francès Gaston Paris va escriure, una vegada, a posta, un mot, diferentment 
de la grafia oficial. El corrector de proves l’hi va esmenar. Al marge, ell va indicar que 
volia expressament que s’escrivís tal com ell ho havia fet. Però, en les segones proves, 
tampoc va ésser cregut. Va fer novament la seva indicació, però, al text definitiu, el mot 
va sortir grafiat de la manera correcta. Gaston va resignar-se, content. Va dir-se: “Jo, 
acadèmic i escriptor, volia escriure un mot a la meva manera, però era sol; el corrector de 
proves representava França, i aquest motiu li conferia la raó.” Aquest és un alt exemple, 
que sempre hauríem de tenir tots en compte. (9, 349-350)

La idea que la normativització ortogràfica és sempre convencional el conduí a rebutjar 
l’aplicació sistemàtica de l’etimologisme. Tampoc no admeté una ortografia pretesament 
fonetista (escriure tal com es parla), perquè veia que no era possible (9, 403).

Fabra ens reporta la resposta d’un angloparlant a una observació que ell li féu: “‘L’orto-
grafia està plena d’absurditats’, vaig dir a un anglès idoni. I em va contestar: “Però és l’adop-
tada per tothom que parla anglès’” (9, 347)
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Ve molt especialment a tomb, en uns moments en què parlem tant de la necessitat de 
fer canvis en la normativa tot basant-nos en la conveniència de fer del català una llengua 
fàcil, reportar les idees que tenia al respecte. Admetia que haver d’aprendre de memòria les 
grafies era cosa difícil, però matisava que ho era per com ho havien d’haver fet els catalans: 
aprenent llur llengua com si fos estrangera. No puc resistir-me a traslladar-los unes parau-
les que són una resposta i una lliçó sobre la difusió de la idea que el català és un idioma 
particularment complicat. A la conversa 412 diu: “Els qui, davant l’esforç considerable que 
requereix avui d’aprendre l’ortografia catalana, són portats a creure que aquesta és real-
ment molt difícil, que pensin en les dificultats enormes amb què es trobaria un francès o 
un anglès que de gran tractés d’aprendre l’ortografia de la seva llengua” (7, 482). I a la 689: 

“El senyor Gironella creu impossible això de saber de memòria la grafia correcta de tots els 
mots corrents de la llengua. Però ¿és que saben altrament llurs ortografies els anglesos o els 
francesos? [...] I allò que és possible en les altres llengües ¿no ho fóra en català? (7, 693). “I 
si nosaltres trobem tan difícil el català, l’ortografia catalana, com no trobaríem més difícil 
l’ortografia anglesa!” (9, 403). Avui ningú no parla mai de les dificultats ingents, compara-
des amb el català, de l’ortografia de l’anglès. És una contradicció fruit de l’estima extrema 
respecte a la llengua franca.

La qüestió de la complexitat de la normativa ortogràfica és, com deia Fabra, essencial-
ment sociolingüística. Avui el català s’ensenya a escola, certament, però, al marge que potser 
amb massa obsessió per la teoria gramatical, allò que cal és que la llengua formi part natural 
del medi, de l’entorn: ens cal preservar una ecologia del català que en permetés una visualit-
zació constant, fins i tot inconscient. Aquest, al meu entendre, és el problema.

Fabra no podia suportar que les publicacions apareguessin amb faltes d’ortografia. Recla-
mava la intervenció de correctors ben preparats. I es fixava especialment en els grans mitjans 
de comunicació, perquè sabia que tenien una gran responsabilitat en una bona competència: 

“Sembla impossible, però encara és l’hora que els nostres diaris apareixen amb innombrables 
faltes d’ortografia” (7, 557). “per la lectura la gent aprendria l’ortografia i arribaria a saber-la 
a la perfecció, com s’esdevé a tot arreu. No d’altra manera que per la lectura arriba a posseir 
l’ortografia de la seva llengua un francès, un anglès, un espanyol.” (7, 687).

Com en tots els nivells de la llengua, acceptava i valorava especialment les evolucions i 
sabé introduir a l’Institut d’Estudis Catalans aquest capteniment com a part del mètode en 
la codificació ortogràfica. Li costà l’animadversió dels qui eren fidels inamovibles al català 
antic i que titllaren l’Institut d’antitradicionalista. Contra allò que aquests denunciaven, no 
menystingué les grafies del català antic, però no s’hi sentí lligat fins a l’extrem de rebutjar 
les aportacions que suposaven un perfeccionament de l’ortografia. Com ell mateix deia, cap 
llengua neollatina no ha mantingut intacta la seva ortografia medieval.

2.4. La morfosintaxi
Pel que fa a la morfologia i la sintaxi trobem menys declaracions específiques en els arti-

cles i en les conferències. Això és degut al fet que fou en l’ortografia on més resistència social 
hagué de patir. 

Per a Fabra era clar que ambdues parts de la codificació eren igualment essencials, i que 
en particular en la sintaxi es manifesta el geni de la llengua; en parlava com “la part més 
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delicada sens dubte de la gramàtica, i la que fa necessari el concurs d’un bon mestre.” (9, 
383). Arribà a afirmar que “fins que hom sap ben bé la sintaxi, no pot dir que coneix correc-
tament el català.” (9, 383). El Mestre deixà un conjunt de regles d’ús comparable al d’altres 
llengües romàniques. S’adonà del fenomen que hom era prou conscient que una paraula era 
o no correcta, però costava molt més que ho fos d’una errada sintàctica, per la qual cosa un 
text podia ésser escrit amb mots del tot catalans i ésser, en canvi, del tot estrany a la llengua 
per la sintaxi. Les errades en aquest nivell són les que cal combatre amb més força. Quan 
en la conversa 373 declara que tenim l’ortografia fixada, en referir-se a la morfologia hi diu 
que és a prop d’assolir una fixació completa. Però reconeix que la sintaxi restava més endar-
rerida; s’hi refereix com a “part delicada de la gramàtica” (7, 455). Els mateixos gramàtics 
no gosaven declarar-se taxativament sobre les qüestions d’aquest àmbit. En la conversa 697 
que adreçà a Rovira i Virgili, li diu: “una gran part de les nostres converses destinades a 
combatre defectuositats sintàctiques semblen no haver exercit la menor influència”. (7, 699)

Explicà que la correcció de determinats girs sintàctics incorrectes pels genuïns no havia 
d’implicar que els bons havien de suplir ipso facto els rebutjables: una construcció sintàctica 
A, no admissible, pot, tanmateix, conviure durant un temps amb l’alternativa B, la correcta 
(9, 296). Una manifestació de prudència i de ponderació en la imposició dels canvis sintàctics.

Ens deixà un gruix d’opinions entorn de la morfosintaxi, en què al costat de l’actitud 
comprensiva, també es manifestà inflexible. No acceptava, per exemple, la llibertat de 
prescindir de la preposició composta per a, mentre l’Institut no acordés condemnar-ne 
l’ús, si esqueia: “Escriure, avui, per en lloc d’un per a constituiria una falta de gramàtica”, 
deia (8, 551).

Coromines, en l’esmentat prefaci de la Gramàtica catalana publicada l’any 1956, es refe-
reix a la definició de les funcions dels pronoms en relació amb els tipus i l’estructura lògica 
de les proposicions, al tractament del complement acusatiu, a l’ús de hi i en, als comple-
ments determinatius i predicatius, a les proposicions de relatiu, etcètera. (6, 483).

2.5. Del lèxic i la terminologia
El Diccionari general de la llengua catalana complí a bastament els propòsits de Fabra: preparar 

la base per a l’ús de la llengua literària. En les crítiques, sovint se silencia que pensava que l’Ins-
titut d’Estudis Catalans havia de fer un altre diccionari d’ús (com el que avui es construeix des 
de la Secció Filològica), en què havia de tenir cabuda tot allò que és habitual en el parlar i, doncs, 
també les variants dialectals. Decidí posar-se en el que era urgent i imprescindible: el recull 
essencialment normatiu, en què entengué que calia ésser curós a no donar per vàlides solucions 
que no ho són, ni tampoc a atorgar igual jerarquia a formes sinònimes que no la tenen.

Concebé un diccionari especialment ric en quatre aspectes: la incorporació de formes de 
registres diferents, encara que, òbviament, el preocupà més el registre formal; la consideració 
de formes dialectals, amb els límits objectius i subjectius que ja he assenyalat; la voluntat d’il-
lustrar amb molts d’exemples l’ús dels lemes, sobretot pel que fa als règims preposicionals i a 
la sintaxi dels complements verbals; i l’interès per a incloure-hi termes d’especialitat a més del 
lèxic comú.

Li passà, mutatis mutandis, el mateix que a Ramon Llull quan es llançà a l’aventura d’emprar 
el català com a llengua d’alta cultura que podia substituir el llatí: que adesiara li mancaven mots, 
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perquè els habituals en la llengua parlada no eren suficients o adequats per a les subtilitats que 
escrivia el beat. El problema en Fabra era per motius diferents: el català literari era farcit de for-
mes estranyes a la llengua. Ara, els procediments emprats per un i altre són els mateixos: pouar 
en els parlars variats de la llengua coetània; si fallaven, cercar en la llengua antiga; si aquesta 
també fallava, en el llatí; finalment, si aquest tampoc no resolia els buits, crear-los de bell nou. 
(9, 283).

Fabra explicà que una de les fonts d’innovació lèxica era la creació de mots. Havia d’in-
troduir neologismes i terminologia, i ho féu tot evidenciant que el lèxic correcte no és sola-
ment el que hi ha als diccionaris normatius, sinó que els parlants en poden crear, atenint-se, 
això sí, al geni de l’idioma. Per exemple, la derivació, recorrent als afixos genuïns de manera 
semànticament adient, permet generar formes noves.

Fixem-nos en el que ens diu respecte a aquesta qüestió: “Encara tenim un altre mitjà 
d’enriquir el nostre lèxic [...]: recorrent als mitjans que tota llengua posseeix per a la forma-
ció de nous mots: la derivació i la composició.” (9, 282).

A l’Ateneu Barcelonès pronuncià una conferència que intitulà “Importància dels vocabularis 
tècnics”. El 1931 la tasca de codificació s’havia pràcticament acabat, però entenia que quedava 
per omplir una parcel·la tan important com la dels vocabularis d’especialitat. Establí a grans trets 
el mètode per a elaborar-los: recollir vocabularis antics; recollir els vocabularis de la indústria en 
el seu estat actual, tasca que comportava treballar plegats el tècnic i el lingüista per tal d’evitar 
inexactituds en cap sentit; depurar el vocabulari, adoptar-lo i adaptar-lo al català (9, 367).

Hi parlà també de la nomenclatura internacional i de la fórmula per a catalanitzar-la, tot 
acceptant, doncs, els estrangerismes, si era en benefici d’una compartició positiva de termes i 
de conceptes científics (9, 368). No sabem què diria avui de la invasió dels anglicismes; jo, però, 
m’ho imagino...

Quant a la toponímia, la llista dels noms dels municipis de Catalunya de 1933 fou elaborada 
amb els materials del mateix Fabra juntament amb els de Josep M. de Casacuberta i els de Joan 
Coromines.

També considerà l’alt valor dels estereotips, locucions i frases fetes, com una de les mani-
festacions més concretes de l’ànima de la llengua. Joan Coromines diu: “acabo cridant 
l’atenció sobre un altre aspecte nou i utilíssim en el llibre [la Gramàtica de 1956]: el tresor 
de fraseologia que s’hi reuneix, tan abundosa com la del Diccionari general de l’autor, però 
diferent d’aquesta, recollida pacientment, amb una perspicàcia sempre desperta” (6, 483).

2.6. La descastellanització. El bilingüisme
“L’obra de redreçament del català literari és sobretot una obra de descastellanització...”              
(7, 137)

Si llegim l’obra completa de Fabra, percebem que hi ha un aspecte en la concepció de la 
llengua que hi predomina: la interferència del castellà. Sabé distingir entre els préstecs i les 
influències normals, naturals entre llengües i comunitats distintes, i les interferències que 
pretenen donar hegemonia a una llengua en perjudici d’una altra. També veié amb claredat 
que les llengües amb menys poder corren riscos que siguin aniquilades per les que en tenen 
més. En suma, fou conscient que el castellà era l’única llengua que podia fer desaparèixer el 
català a l’Estat espanyol.
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Ni el costum, ni l’arrelament, ni l’amplitud d’ús no foren mai per a Fabra una justificació 
suficient per a acceptar una solució incorrecta, sobretot si era un castellanisme. Els seus 
enemics, des de Catalunya i des de fora, li feren el retret de l’obsessió de recompondre un 
català artificiós en què prevalia la voluntat d’anar contra el castellà. Negava que el preocupés 
en excés la presència de castellanismes en el català, però aquesta negativa no era sinó una 
estratègia de què tenia consciència.

Denuncià aquells qui es conformen amb un pseudocatalà calcat del castellà. S’adonava que el 
català era al punt de l’abisme que el podia precipitar en la pèrdua total de la fesomia pròpia. Es 
dolgué d’aquesta realitat i del perill que suposava en el sentit que es percebia com un dialecte de 
l’espanyol.

Féu al·lusions que la descastellanització no és solament una qüestió que afecti el lèxic, 
sinó també a la gramàtica: un escrit que no contingui sinó mots perfectament catalans, pot 
estar escrit, tanmateix, en un català detestable.

Valorava correctament la importància que tenien els mitjans de comunicació escrits en la 
difusió d’un model de llengua genuí, per la qual cosa reiteradament es lamentà de la baixa 
qualitat de la llengua de què se servien: “No hauria ja d’ésser possible que en un diari barce-
loní apareguessin a cada pas construccions com ‘Hi ha que haver vist’, ‘Trobarse front a un 
públic’, ‘Amb dir que...’ ‘Ignorar el paradero’, ‘Alentar a prosseguir’...” (7, 443-444).

Pompeu Fabra no era un purista. No pretenia eliminar del català tots els castellanismes; 
diferenciava els que ja s’introduïren en els orígens medievals, dels que entraren en el període 
de la decadència literària. Fins i tot rebutjava l’actitud de reemplaçar qualsevol mot que s’as-
semblés al castellà per un altre que en fos formalment més allunyat; criticà, per exemple, la 
supressió sistemàtica d’elevar per enlairar (7, 861-863).

Amb una diplomàcia no exempta –em penso– d’una subtil ironia que demostren la intel-
ligència i l’habilitat del Mestre, en un parlament que pronuncià a Madrid declarà:

Os aseguro que no es cierto que, como se ha dicho, en esta obra [la de reconstruc-
ció del català] ha habido deseo de separar arbitrariamente el catalán del castellano. Se 
han quitado de la lengua los castellanismos impropios, pero nunca ha habido odio, que 
sería ridículo. Es sencillamente lo mismo que si os tachase a los castellanos de francó-
fobos porque procuráis suprimir del castellano escrito los galicismos. No pude acceptar 
el puesto que en la Real Academia Española me ofrecían, porque creí que el oficio de 
depurar la lengua sólo a catalanes, baleáricos y valencianos corresponde. Pero mi grati-
tud porque alguien pensó en mí es inmensa. (9, 686-687)

Clouré la meva intervenció amb una darrera consideració fabriana sobre la llengua. 
Defensà la convicció que Catalunya no era bilingüe i que el bilingüisme que s’hi imposava 
era nefast per al català. Distingí el poliglotisme del bilingüisme politicosocial. Ell, que 
coneixia a fons tantes llengües, òbviament no podia estar en contra que era un fet positiu 
saber-ne com més, millor. Tanmateix, interpretava l’ús del castellà des de l’òptica adequada: 
si s’implantava com a llengua normal a Catalunya, impossibilitaria un procés d’aprenentatge 
de la llengua pròpia i una competència correcta en català.

Referint-se a la formació dels infants, arribà a afirmar, segons ens explica un cronista, 
que “No hi ha res més dolent per aquests [els nostres infants] que el bilingüisme.” (9, 364). 
Entenia que mentre és en curs el període d’adquisició de la primera llengua, no se n’hi havia 
d’interferir cap altra. L’infant a escola ha de trobar el perllongament de la llengua pròpia.
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Una altra crònica d’una conferència intitulada “El bilingüisme a Catalunya”, que pro-
nuncià a Barcelona, al local de Palestra, reporta que hi sostingué que com a nacionalistes 
no podien estar satisfets de l’Estatut ni de l’article que es referia a l’ús de les dues llengües, 
catalana i castellana, alhora (9, 389).

Fabra, doncs, respon a una qüestió que avui ha rebrotat amb potència. Dins la barreja de 
llengües, producte de la immigració, persisteix des de la política centralista –i també des 
d’alguns grups dels Països Catalans– la voluntat de bilingüització de Catalunya; la defensa 
que el castellà hi és tan propi com el català. Hi insisteixen perquè saben que amb la bilin-
güització dominarà sempre el castellà. Fabra ja ho veié.

Ara que la possibilitat d’una Catalunya independent és més forta que mai, s’ha avançat 
–crec, inoportunament i inadequadament– la discussió sobre si en un estat català hi ha d’és-
ser oficial solament la llengua catalana o també el castellà. Penso que no instrumentalitzo 
ni manipulo Fabra si dic que ell va respondre a aquesta qüestió, gens ni mica banal. I ho féu 
sense ambigüitats. Jo hi estic d’acord.

Tanmateix, fa la impressió que mai no aprenem prou de la història, ni de la més punyent, 
ni de la més recent. Sobten les solucions tan condicionades per una política de prudència 
enfront dels qui no han tingut mai escrúpols a actuar contra la nostra identitat i, doncs, 
contra les nostres llibertats.

Aquesta és una qüestió que esdevindrà substancial en el futur de la normalitat de la llen-
gua catalana. Mereix una reflexió sense pors ni complexos. Però també sense oblidar què ha 
passat amb el català a Catalunya des que, a partir del segle xvi, hi penetrà oficialment el 
castellà. Obviar aquesta realitat històrica és defugir un punt crucial en el procés de subsis-
tència de la llengua catalana.

* * *
He acabat, però permetin-me una digressió. Aquesta jornada, l’ha organitzada la càtedra 

Pompeu Fabra de la Universitat Pompeu Fabra. Honors al Mestre, així com cal. Ell tenia 
com a mètode per a escampar la normativa de la codificació anar resolent error rere error: 
sabia que no podia pretendre d’implantar molts preceptes alhora; començava insistint en 
un, fins que considerava que ja se n’havia sortit; després passava a un altre i així endavant. 
Doncs, mirant d’imitar-lo, jo avui els proposo que ens centrem en una esmena: per què no 
ens afanyem que es deixi de dir “la Pompeu” per a referir-se a la Universitat Pompeu Fabra? 
No ho troben greu? Li agradaria, a Fabra? Ultra que una falta d’expressió, crec que és d’un 
provincianisme impropi per a la referència a una Universitat. Trobarien normal que hom 
digués que estudia a “la Ramon” (en referència a la Universitat Ramon Llull)? És clar, com 
que Pompeu no és un nom gaire freqüent, no ens hem adonat de la gravetat de la denomina-
ció. Seria molt diferent de dir argòticament i econòmicament que hom estudia a “la Fabra”. 
Mirem de redreçar l’error, perquè altrament la càtedra que avui arrenca les iniciatives amb 
aquesta jornada acabarà dient-se també la “càtedra Pompeu”. Perdonin que acabi així, però 
algú ho havia de dir.

Ho he dit i he dit.
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Pompeu Fabra, enginyer

Josep Amat
Catedràtic emèrit de la Universitat Politècnica de Catalunya

 i membre de la secció de Ciències i Tecnologia 
de l’Institut d’Estudis Catalans

Pompeu Fabra i Poch va néixer al carrer 
de la Mare de Déu de la Salut de la 

vila de Gràcia, el dia 20 de febrer del 1868. 
Quan tenia 6 anys, la família es va traslla-
dar a viure al carrer Gran de Gràcia i l’any 
1873, quan es va proclamar la República, el 
seu pare va ser elegit alcalde de la vila de 
Gràcia. 

Quan tenia 18 anys, i en acabar els 
estudis de batxillerat, Pompeu Fabra va 
ingressar a l’Escola d’Enginyers Industri-

als de Barcelona. Era l’any 1886 i l’Escola 
d’Enginyers ja estava allotjada a l’edifici de 
la Universitat Literària(a la plaça de la Uni-
versitat). Anys enrere,concretament entre el 
1851 i el 1873, la seu que la va allotjar va 
ser el convent de Sant Sebastià i s’hi impar-
tienles especialitats de mecànica i de quí-
mica, però el 1874 l’Escola d’Enginyersja 
es va traslladar a l’edifici històric de laUni-
versitat de Barcelona, i hi va ser finsal 1927. 
Entre el 1927 i el 1964 l’Escolad’Enginyers 
Industrials de Barcelona es va ubicar a 
l’edifici de l’Escola Industria, a Can Batlló.

Carrer de la Mare de Déu de la Salut, 32

Entre el 1851 i el 1873 l’Escola d’Enginyers de Barcelona 
es troba al convent de Sant Sebastià
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Façana principal de la Universitat de Barcelona

Imatge de les obres de construcció de la Universitat 
de Barcelona, que van durar del 1863 al 1882

L’any 1874 l’Escola d’Enginyers de Barcelona es trasllada 
a l’edifici de la Universitat Literària. Hi serà fins al 1927

Entre el 1927 i el 1964 l’Escola 
d’Enginyers de Barcelona es troba 
a l’edifici de l’Escola Industrial, 
a Can Batlló

Entre el 1867 i el 1899 la de Barcelona 
va ser l’única escola d’enginyers 
que va romandre oberta El 1890, Pompeu Fabra acaba 

els estudis d’enginyeria en 
l’especialitat de química

Títol d’enginyer industrial obtingut 
per Fabra, conservat al Col·legi 
d’Enginyers Industrials de Catalunya

Un cop titulat, ofereixen a Fabra una plaça d’enginyer químic a les mines 
de sofre d’Hellín (Albacete)
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L’any 1851, precisament, es van crear les escoles d’enginyeria de Madrid, Sevilla i Berga-
ra, i el 1957 també es van fundar les escoles de Gijón i de València. Pocs anys més tard, el 
1860 i el 1867, es van haver de tancar totes les escoles per manca d’alumnes, tot i que la de 
Barcelona va subsistir i, de fet, va ser l’única entre el 1967 i el 1899, any en què es va fundar 
la de Bilbao. 

L’any 1890, Pompeu Fabra va acabar els seus estudis d’enginyeria en l’especialitat de quí-
mica. Un cop titulat, li van oferir una plaça d’enginyer químic a les mines de sofre d’Hellín 
(Albacete). 

Les mines d’Hellín es van començar a explotar en època romana i el 1562 van ser redes-
cobertes. L’any 1589 aquestes mines van passar a mans de la corona, durant el regnat de 
Felip II, i des d’aquest moment i fins al 1870 les mines van ser destinades al cos d’artilleria. 
Entre els anys 1874 i 1901, any en què es van clausurar, les mines van ser explotades comer-
cialment per la Sociedad Azufrera del Coto de Hellín. L’any 1902, i gràcies a la construcció 
d’una línia de tren, aquesta empresa va tornar a explotar les mines una altra vegada. El 1920 
va començar el declivi de les mines d’Hellín i l’any 1960 es van tancar definitivament. 

Fabra va declinar aquesta feina d’enginyer químic a Hellín perquè acceptar-la hauria compor-
tat renunciar a la seva tasca a L’Avenç, en benefici de la reforma lingüística de la llengua catalana. 

Sembla que Pompeu Fabra no va cursar la carrera d’enginyeria amb gaire vocació, i la 
realitat és que entre els anys 1890 i 1902 no va exercir d’enginyer, sinó que es va dedicar a 
impartir classes de matemàtiques i ciències, fet que li permetia dedicar-se a allò que de debò 
li interessava: la llengua catalana. 

L’any 1902, però, va guanyar per oposició la càtedra de química de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Bilbao i va ocupar aquest càrrec fins al 2012. 

La Bilboko Ingeniaritza Goi Eskola Teknikoa va estar, 
en primer lloc, ubicada provisionalment a la planta baixa de 
l’antic Frontón Abando, a la plaça de la Casilla de Bilbao, 
quan l’edifici ni tan sols estava acabat. Es va fundar el dia 
2 d’abril del 1897, promoguda per l’Ajuntament de Bilbao i 
la Diputació de Biscaia. L’any 1899 es va constituir la junta 
del Patronat de l’escola i es va iniciar el curs. Tres anys més 
tard, el 1902, i després d’alguns conflictes entre el professorat 
(1899-1901), es va convocar el concurs de mèrits per optar a la 
càtedra de química al qual es va presentar Pompeu Fabra. 

Les mines d’Hellín van ser explotades des de l’època romana

Escola d’Enginyers Industrials 
La Casilla, de Bilbao
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La comissió que havia d’avaluar els mèrits dels candidats en aquesta oposició va estar 
formada per Manuel Sánchez, que en va ser el president, Josep Serrat i Bonastre, Ramon 
Oliveras i Eduardo Navarro. És important assenyalar que Serrat i Oliveras eren integrants 
de l’anomenat “grup de pressió”, del qual formaven part els enginyers catalans que exercien a 
l’Escola de Bilbao. Aquest grup dels catalans el conformaven Josep Serrat i Bonastre, Josep 
Galí i Fabra, Josep M. Plans i Freyre, Ramon Oliveras i Massó, Manuel Soucheiron Millé, 
Francesc Molins Sugrañes i Enric Gadea i Vilardebò. 

Josep Serrat i Bonastre (Barcelona, 1869-
1946) va ser professor numerari i sotsdirec-
tor de l’Escola d’Enginyers Industrials de 
Bilbao del 1900 al 1903. També va exercir 
de professor a l’Escola del Treball de Bar-
celona, fins que el 1923, durant la dicta-
dura de Primo de Rivera, va ser destituït. 
Va treballar com a director de tallers a la 
Maquinista Terrestre i Marítima entre els 
anys 1932 i 1934. L’any 1914, quan tenia 
45 anys va ingressar a la Reial Acadèmia 
de Ciències i Arts de Barcelona i en va ser 
el president del 1924 al 1926. Va dirigir la 
Revista Tecnológica Industrial i va publicar 
un nombre considerable d’obres científiques. 

Josep Galí i Fabra (Barcelona, 1977-1927), que era fill d’Anna Fabra i Poch, germana de 
Pompeu Fabra, va ser professor numerari de càlcul infinitesimal i mecànica a l’Escola de 
Bilbao entre els anys 1901 i 1913. L’any 1913 va tornar a Barcelona i va exercir de professor 
de matemàtiques a l’Escola Superior de Belles Oficis de la Mancomunitat.

Josep M. Plans i Freyre (Barcelona, 1878 – Madrid, 1934) era llicenciat en ciències fisico-
matemàtiques i va ser professor de física a la Universitat de Barcelona. Es va doctorar el 1901 a 
la Universitat de Madrid i el juliol d’aquell mateix any va obtenir la plaça de professor auxiliar 
de càlcul infinitesimal a l’Escola d’Enginyers de Bilbao, de la qual també en va ser nomenat 
secretari. Al setembre del 1902 va tornar a Barcelona, però va ser catedràtic de física a l’Insti-
tut de Castelló de la Plana (1909), a Saragossa (1909-1917) i a Madrid (1917-1934). És conegut 
per ser un dels primers científics que va introduir la teoria de la relativitat al país.

Ramon Oliveras i Massó va ser professor numerari de tecnologia química entre el 1901 i 
el 1915; Manuel Soucheiron Millé va exercir de professor numerari de metal·lúrgia i siderúr-
gia també entre 1901 i 1915. Francesc Molins Sugrañes va exercir d’enginyer a l’Exposició 
Universal de Barcelona, l’any 1888, i el 1901 va guanyar una plaça de professor auxiliar de 
tecnologia mecànica i el 1902 també va ser professor de tecnologia química; va treballar a 
Bilbao fins al 1918, just un any abans de la seva mort. Enric Gadea era enginyer de camins i 
va ser el tercer director de l’Escola d’Enginyers de Bilbao, entre els anys 1902 i 1909.

A l ’acta del concurs es poden llegir els mèrits que Josep Serrat i Bonastre va desta-
car de Fabra: 

“...hombre avezado en la enseñanza, que habla muy bien y explica con admirable claridad, 
y que habla francés, inglés y alemán...”

Referència al “grup de pressió” que exercien els 
catalans a l’Escola d’Enginyers de Bilbao
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En aquesta mateixa acta del procés de selecció per a la plaça, però, també hi queden 
reflectides les opinions de Manuel Sánchez (president del tribunal i director, en aquell 
moment, de l’Escola) sobre Pompeu Fabra: 

“Como no conozco al Sr. Fabra, no puedo aducir pruebas en pro o en contra de sus 
aptitudes, pero es extraño que si es tan eminente en química, en los diez años que gace 
que terminó la carrera no haya encontrado donde ejercerla y haya tenido que dedicar 
su actividad a dar lecciones de segunda enseñanza, en cuyo honroso ejercicio no habrá 
aprendido seguramente mucha química.”

Les votacions de la comissió van quedar distribuïdes 2 a 2, de manera que no es va poder 
resoldre el concurs de mèrits d’aquesta convocatòria no oberta.

Per poder concloure amb èxit el procés de selecció per a la càtedra de química, el director de 
l’Escola va convocar un nou tribunal, un cop més presidit per ell mateix, però aquesta vegada 
la convocatòria va ser d’oposicions obertes. Finalment, després de superar tots els exercicis, 
Pompeu Fabra va obtenir per unanimitat la plaça de professor numerari de química general.

Sembla que els professors
catalans que exercien a la Bil-
boko Ingeniaritza Goi Eskola
Teknikoa van fer més fàcil i 
agradable l’estada de Pompeu
Fabra a Bilbao. Es pot cons-
tatar que durant el període en 
què Fabra exerceix de pro-
fessor de química a Bilbao no 
va tenir grups gaire nombro-
sos d’alumnes i –i això és el 
més curiós i destacable– que 
la seva producció biblio-
gràfica i la majoria de les seves
publicacions d’aquella època 
tenien com a motiu i tema 

d’estudi la llengua catalana.Laboratori de Química de la Bilboko Ingenieritza Goi Eskola Teknikoa, en una 
imatge de l’any 1903

Gràfica que il·lustra el nombre de llicenciats en enginyeria 
durant els anys en què Fabra va fer de professor

Durant els anys de Fabra a l’Escola d’Enginyers 
de Bilbao, gairebé totes les seves publicacions 
eren sobre la llengua catalana
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 Josep Pla, en la seva obra de semblances 
Homenots, hi inclou el retrat de Pompeu Fabra i 
dels seus comentaris es dedueix què va aportar 
la seva formació d’enginyer a la tasca filològica 
del Mestre. També hi queda reflectida la visió 
personal que Pla té de Fabra. 

“Fabra, un home que no parlava mai 
del que no sabia, feia un gran efecte. 
[...] El que no acceptava Fabra era la 
discussió frívola, improvisada, sen-
se coneixements –com no acceptava 
una conversa de la mateixa categoria. 
S’estimava més, llavors, recloure’s en 
els seus pensaments i mirar al lluny, 
que és el que solia fer gairebé sempre.”

En fragments com el següent es fa ben 
evident la bona concepció que Josep Pla 
tenia de Pompeu Fabra:

“Fabra parlava del que sabia, i si parla-
va d’alguna cosa més que no estava en 
relació amb la seva activitat habitual 

–de matemàtiques, per exemple, o de 
química– era perquè també ho sabia. 
[...] Fabra era un mestre exigent, però 
al seu costat s’hi estava bé. La seva

radiant claredat, la seva tendència a la difícil simplificació, el seu ordre de construcció, 
feien, en el pensament del receptor, un gran bé.”

Era certament molt positiva la visió que en tenia, tal com es pot comprovar en aquest altre paràgraf:
“Fabra tenia una presència simpatíquissima. Fabra feia cara de bona persona, d’homenot, 
simple, correcte, i el torrat fresc de la seva pell, els ulls directes i plens de vida, reforça-
ven aquesta primera impressió.”

No hem de pensar que totes les semblances escrites per Pla eren igual d’afalagadores o 
que buscaven la fàcil complaença; si ho considerava oportú, podia destacar dels homenots 
retratats actituds, trets i postures desagradables o incòmodes. I ho podem comprovar en 
aquest fragment en què parla de l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner:

“Quan es tracta de coses personals, Domènech és un home biliós, groc i crispat, però sap 
moltes coses; parlant del seu temps és inesgotable, un arxiu vivent i, sobretot, és un arxiu 
de coses de primera mà, autèntiques.”

Josep Pla assegura que Pompeu Fabra tenia un bon record de la seva estada a Bilbao i, en rea-
litat, no hi ha motius per creure que no fos així, tot i que la plaça de la càtedra de llengua catalana 
a Barcelona el va fer tornar a Catalunya. Pla va escriure el següent de l’època de Fabra a Bilbao:

“Quan vaig conèixer Fabra, ja feia anys que no era un element actiu de l’escalafó de les 
Escoles d’Enginyers Industrials. Anys enrere havia estat catedràtic de Química de l’Es-
cola d’Enginyers de Bilbao. Amb Fabra havia passat una cosa curiosa: durant molt de 
temps els seus amics es pensaren que era un químic amb el derivatiu de la filologia com 
a violí d’Ingres. De fet, però, resulta totalment al revés: al capdavall resultà un filòleg 
que havia hagut d’utilitzar el derivatiu de la química per a afrontar els primers anys de 
la seva vida independent.”

Què li aporta la formació d’enginyer 
en la seva tasca com a filòleg?
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I evidencia també el benefici que l’enginyeria i la química van aportar a la seva empresa 
filològica:

“Fabra tenia molt bon record de Bilbao i de la seva activitat com a catedràtic de Química. 
M’havia dit moltes vegades, pensant en les diferències que es poden establir entre la Quí-
mica i la Filologia, que no creia pas que els seus estudis oficials li haguessin fet cap mal en 
el moment de formular i d’ensenyar Filologia. Potser la claredat que tenia d’exposició i de 
presentació de les seves idees provenia de la seva formació positivament científica.”

Retrat de Pompeu Fabra fet per Ramon 
Casas i conservat al MNAC a Barcelona
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Pompeu Fabra, constructor
d’una gramàtica i d’un diccionari

Jordi Mir
Estudiós de la vida i l’obra de Pompeu Fabra, 

guardonat amb la Creu de Sant Jordi l’any 2000

Quan ens disposem a fer una anàlisi de l’obra lingüística de Pompeu Fabra la primera 
impressió que en traiem és que respon a una coherència absoluta. La seva sensibilitat 

intuïtiva i el seu interès innat per observar les qüestions i la problemàtica que afectaven tant 
la seva llengua com les que li són pròximes es van conjuminar perfectament amb una gran 
capacitat per assimilar les ciències exactes i aplicar-les en tot allò que es proposava de fer. 
Això el va portar a ser reconegut com a lingüista per afició i enginyer per professió, però la 
realitat que tots podem celebrar és que va saber conjugar idealment aquestes virtuts i ara és 
considerat amb tot honor l’enginyer de la llengua.

Per poder valorar detingudament la trajectòria que el va encaminar a ser l’artífex del cor-
pus lexicogràfic i el tractat gramatical que han donat al català el rang d’una llengua romàni-
ca de primer rengle, cal anar als orígens, que havien de ser decisius, d’aquella afició prema-
tura pels secrets del llenguatge. Que el 1891 aparegués el seu Ensayo de gramática de catalán 
moderno ja és un fet ben significatiu, però que, com ha quedat ben confirmat, l’hagués escrit 
el 1885 encara ho és més. ¿Ens hem parat a pensar que en aquell moment l’encara inicial 

“preocupació” per la llengua només era l’objectiu d’alguns acadèmics i religiosos ja granats 
i que Fabra només tenia 17 anys? Això no vol pas dir que aquesta seva primera aportació a 
la solució de la problemàtica lingüística que ens ofegava fos la clau de volta que l’hagués de 
treure del toll, però, sigui com vulgui, amb el temps es va poder comprovar que allí hi havia 
si més no la llavor que ens havia d’omplir el graner.

És cert que en aquell treball encara no aportava gairebé cap de les solucions que més 
endavant va proposar i establir, tot i que ja n’hi plantejava alguna. En la introducció, redac-
tada en català, hi deia: “L’ortografia adoptada no és gayre diferent de la de la Real Academia 
de Buenas Letras, que és la més generalment usada; en pocs punts me n’aparto, seguint a 
altros, y ben pocas son las innovacions qu’introduheixo”. I tot seguit afegeix: “No perquè no 
cregui que se n’han de fer moltas”. I encara, més endavant, no s’estava d’insinuar-ne algunes: 
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“Per què s’hà d’escriure sempre ch en final de paraula; per què s’han de representar amb el 
meteix signe la doble l i el so qu’els italians escriuen gli; per què s’hà d’escriure y en tots els 
diftongs acabats en la vocal i”. Era una gosadia o una premonició que un noi, xicot, minyó, 
al·lot, marrec o vailet de disset anys s’hagués atrevit a posar-se en un tema reservat als savis?

El cas, vist el que havia de succeir, el podem considerar d’una gran transcendència perquè 
l’hem de veure com el motiu que va propiciar la connexió i la integració del jove Fabra amb 
el grup innovador, progressista potser en diríem ara, de L’Avens, encapçalat per Jaume Mas-
só i Torrents i Joaquim Casas-Carbó, a l’inici de 1890. Fabra es va convertir tot seguit en 
l’entusiasta i màxim impulsor de la “reforma lingüística” que va emprendre el grup des de la 
revista que havia creat amb aquesta idea. Una bona prova de la influència i la credibilitat que 
hi va adquirir ben aviat és que el mes de gener de 1891 la revista va canviar la grafia del seu 
nom transformant la s en una ç. Un senyal mínim però significatiu de la consideració que 
mereixia dels seus companys, tots més grans que ell.

Durant la darrera dècada del segle xix les seves teories exposades a través d’articles en 
revistes especialitzades, entre les quals la prestigiosa Revue Hispanique, i de conferències en 
cenacles com el Centre Excursionista de Catalunya o l’Ateneu Barcelonès, el van anar situ-
ant entre les persones que mereixien més solvència, si més no en els cercles, encara reduïts, 
que veien la transformació i l’actualització de la llengua com un objectiu necessari.

Un fet concret que va donar lloc a una oportunitat que havia d’esdevenir decisiva es va 
produir el 1902. En aquell moment ja tenia 34 anys, i la voluntat, ben lògica i natural, de 
casar-se va desencadenar un canvi sobtat en el seu ritme de vida, fins llavors basat prefe-
rentment en una curiositat constant per la problemàtica de la llengua, però amb l’atenció 
fixada en les arts, sobretot la música, i una certa tendència, cal dir-ho, a la vida bohèmia. La 
necessitat de guanyar-se la vida d’una manera estable davant l’eventualitat d’haver de man-
tenir una família va fer que optés a la flamant càtedra de Química de l’Escola d’Enginyers 
Industrials de Bilbao, l’accés a la qual va aconseguir sense dificultats tot i no haver exercitat 
els coneixements que li havien permès d’obtenir el títol d’enginyer dotze anys abans.

El dubte de si el sojorn a Bilbao podia comportar un distanciament de les seves preocu-
pacions per la lingüística era, d’antuvi, raonable, però tot i que els seus viatges a Catalunya, 
majoritàriament a l’estiu, eren escadussers, ben aviat es va veure que el fil que havia comen-
çat a estendre des de la jovenesa no es trencava. L’octubre de 1906, impulsat per Antoni 
Maria Alcover, va tenir lloc a Barcelona el Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana que va aplegar tres mil congressistes; ell hi va participar amb una ponència sobre 
qüestions d’ortografia catalana i va plantejar esmenes importants a quatre altres ponències. 
El nivell de les seves intervencions va sobresortir objectivament entre el conjunt de les pro-
postes que s’hi van presentar, i la seva figura, tot i que amb 38 anys encara va ser entre les 
més joves, va sortir enfortida als ulls de tothom.

Aquesta aparició puntual no havia de ser, però, el fet més transcendent que s’havia de pro-
duir durant el seu allunyament temporal de Catalunya. La conclusió més positiva de la seva 
etapa bilbaïna és que dóna com a resultat l’elaboració de l’obra que l’havia de convertir en 
l’autor de la gramàtica que obrís el camí a la construcció i la normalització de la nostra llengua. 
En efecte, el gran pas per anar amb fonaments a aconseguir aquest objectiu, el podem situar 
el 1912 amb l’edició, per encàrrec i amb el suport des de Barcelona dels seus amics de L’Avenç, 
de la Gramática de la lengua catalana, la qual hem de considerar la seva primera obra major. És 
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cert que durant aquell espai de temps ja havia anat deixant constància dels seus estudis amb la 
Contribució a la gramatica de la llengua catalana, el 1898, i els reculls Tractat d’ortografia catalana, 
el 1904, i Qüestions de gramatica catalana, el 1911, acompanyats d’un bon nombre d’articles en 
revistes especialitzades, però el salt a un plantejament encarat a una solució, amb intenció de 
definitiva, el dóna amb la que ara coneixem com “la gramàtica del 12”.

El seu propòsit bàsic va ser demostrar als castellans que el català i el castellà són dues 
llengües perfectament equiparables. Això el va portar a creure oportú de redactar-la en 
castellà a fi d’obtenir-ne una major divulgació en aquella àrea lingüística. Alguns passat-
ges del pròleg demostren clarament aquesta voluntat, tot i que ja hi manifesta més aviat 
desconfiança. Hi diu: “No existe actualmente ninguna gramática catalana para uso de los 
castellanos; y, en la realidad, apenas hace falta, pues contados serán los españoles de lengua 
castellana que sientan deseos de conocer un idioma que es hablado por más de tres millones 
y medio de españoles […] Son poquísimos los que fuera de Cataluña y demás regiones de 
lengua catalana, conocen y leen este segundo idioma hispánico […] Suele considerársele 
como uno de tantos dialectos hablados en distintas regiones de España […] un idioma poco 
más que rural que recientemente se ha querido elevar a lengua escrita.” De l’eficàcia d’aques-
ta intenció, de fet, no en devia estar gaire convençut, perquè tot seguit es referma en els seus 
dubtes i es decanta per preveure-hi una finalitat més positiva. I continua: “Pero han de ser 
tan pocos los castellanos que lo utilicen que quizás no nos habríamos decidido a publicarlo 
si no hubiésemos pensado que un estudio comparativo de las dos lenguas hispánicas podía 
también ser útil a los catalanes en la obra de purificación de su idioma, perseguida con más 
ardor que acierto”. En aquest pròleg, revelador de la perspectiva que tenia del problema i que 
mereix una bona anàlisi, exposa la intenció de l’obra i obre la capsa de possibles solucions per 
a la problemàtica de la llengua, amb la qüestió ortogràfica com a premissa.

Amb aquest bagatge sota el braç, l’estiu de 1912 torna a Barcelona per incorporar-se de ple 
a la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans creada un any abans, però que encara 
no havia adquirit el dinamisme desitjable per la manca d’assistència dels membres que la com-
ponien. Fabra a Bilbao i Antoni Maria Alcover gairebé sempre a Mallorca, Àngel Guimerà 
desatent a les convocatòries i la mort gairebé immediata a la constitució de Joan Maragall van 
ser factors que van fer que les sessions inicials fossin irregulars i, certament, poc actives.

La missió principal que tenia sobre la taula la Secció era l’elaboració d’unes Normes orto-
gràfiques que, segons consta específicament a la introducció, induïssin “a escriure el català 
amb la mateixa ortografia”. Fabra, de Bilbao estant, s’havia encarregat de fer-ne una primera 
versió. Opinions contraposades feien difícil d’arribar a un acord conjunt i finalment aquella 
tardor, i amb ell com a coordinador responsable, per indicació concreta d’Enric Prat de la 
Riba, president de la Diputació de Barcelona, es va aprovar un text de consens que va ser fet 
oficial el 24 de gener de 1913. Un text que, tot i que deixava inconcretes algunes qüestions, 
era d’una gran transcendència perquè obria per primera vegada el camí de l’oficialització 
d’una normativa que havia de ser decisiva per aconseguir la imprescindible unificació del 
català escrit. De tota la gestació d’aquestes Normes, la professora Mila Segarra n’ha fet una 
anàlisi esclaridora que no podem obviar si volem tenir una noció, no mitificada però sí rea-
lista, de la seva importància.

Fabra hi va deixar l’empremta de moltes de les seves propostes, però també va saber 
admetre solucions que no corresponien al seu criteri inicial com és la supressió, per exem-
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ple i com a fet aparent, de la h etimològica que havia plantejat en la seva gramàtica recent. 
En conjunt, doncs, aquelles Normes, resumides en 24 punts, definien, i fixaven, les línies 
àmplies de quina havia de ser la normativa ortogràfica i, en conseqüència i tot i que deixaven 
aspectes per desenvolupar, resumien la base ferma sobre la qual s’havia de bastir la gramà-
tica definitiva unificada.

El resum d’aquesta etapa, diguem-ne inicial, ens permet comprendre fàcilment que en 
aquest punt Fabra ja fos considerat, per una majoria, la persona més qualificada per dirigir 
l’estructuració gramatical i lèxica del català amb l’objectiu d’aparionar-lo, amb els conceptes 
vigents al segle xx, a les llengües romàniques germanes.                     

I aquí és quan arriba el moment de considerar la conveniència que recaigués prioritària-
ment en Fabra la missió de “construir” una gramàtica i un diccionari, és a dir, la gramàtica 
i el diccionari que establissin la normalització formal del català. Per això calia, inicialment, 
que ell es disposés a acabdillar-ne la responsabilitat, cosa que tàcitament es va produir per 
dues raons que hem de considerar lògiques. Una era la coherència demostrada des de la seva 
prematura preocupació per la llengua i l’atenció continuada que hi havia anat dedicant en les 
diverses etapes i circumstàncies; una altra, potser més subjectiva però bàsica per entendre la 
seva actitud de servei ininterromput a aquesta causa, que va ser el seu capteniment patriòtic 
impertorbable. En tot moment va anar deixant clar que la seva dedicació a la llengua era 
conseqüent amb el seu sentit de pàtria i això, per a ell, s’havia convertit en un compromís.

La fixació definitiva de l’ortografia, percebuda com un objectiu prioritari, requeria inici-
alment la compleció dels aspectes que a les Normes ortogràfiques havien estat omesos o que no 
hi havien estat tractats amb prou detall. Tot seguit, el 1914, Fabra va elaborar el document 
Proposta de reforma de les normes ortogràfiques, on posava a anàlisi les qüestions pendents, però 
tenia consciència que el tema era urgent i les dilacions i el poc engrescament que observava 
en els companys de ponència no el convencien. Això el va fer adonar que l’objectiu preferent 
i, si podia ser, immediat, era la construcció d’un diccionari com més ampli millor, on quedés 
reflectit el corpus lexicogràfic net d’interferències, d’estrangerismes, de deturpacions o de 
vulgarismes enquistats en tants anys de decandiment i de debilitat de la llengua i que, a la 
vegada, fixés sense dubtes i amb to de normalitat admesa la grafia de cada mot.

Considerant-se posseïdor d’uns coneixements i d’una experiència suficients, conscient de 
la necessitat de fer el pas endavant que la societat anava exigint cada cop més i del compro-
mís que assumia com a membre de la Secció Filològica i director de les Oficines Lexico-
gràfiques, es va decidir, per dir-ho ras i curt, a tirar pel dret i, si calia, algunes vegades 
prescindint de les crítiques i reticències que se’n poguessin derivar. Amb la seva reconeguda 
mentalitat d’enginyer aplicada a la llengua es va dedicar, a partir dels criteris morfològics 
que va creure més adequats, a establir el conjunt lèxic que havia de donar lloc al Diccionari 
ortogràfic, editat per l’IEC el 1917 amb el seguiment i l’aprovació per part de la Secció Filo-
lògica en les successives sessions, però figurant Pompeu Fabra com a autor exclusiu.

Amb això es disposava per primera vegada d’un conjunt lexicogràfic solvent, fet amb 
voluntat normativa i avalat per l’Acadèmia de la qual havia d’emanar l’orientació cultural 
del país. En el pròleg de la primera i de la segona edició (1923), aquest segon seguit d’una 
àmplia exposició de l’ortografia catalana, Fabra especificava les raons i les decisions que 
havia pres per arrodonir el plantejament ortogràfic adoptat en aquella obra amb la voluntat 
que esdevingués permanent.
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Al costat dels seus treballs de caràcter ortogràfic, morfològic o sintàctic, Fabra ja havia 
mostrat sempre l’afany d’aplegar i seleccionar els mots com ho demostra la “Llista alfabètica” 
que acompanya el seu Tractat d’ortografia catalana (1904) i el “Vocabulario catalán-caste-
llano y castellano-catalán”, força ampli, amb què tanca la Gramática de la lengua catalana 
(1912), en aquest cas potser tant per insistir en la idea de ser útil als castellanoparlants com 
per reforçar la intenció d’equiparar les dues llengües. Així i tot, ni un cas ni l’altre no es 
poden considerar antecedents del nou diccionari.

El cas és que amb aquest volum ja disposàvem d’una eina de més de 40.000 vocables que 
permetia expressar-nos amb seguretat i que contribuïa fermament a la fixació i a la norma-
lització de la llengua. La selecció de mots que el formen responia a uns criteris fixos i cohe-
rents, tant pel que fa als que hi havien estat inclosos com a la proposta ortogràfica de cada un. 
Vegem-ho una mica. Sense deixar de tenir en compte que l’ortografia sempre l’hem de consi-
derar una convenció acceptada, s’observa amb facilitat que les solucions proposades són estu-
diades i raonades. En conjunt completava les Normes ortogràfiques de 1913, en aquell moment 
potser necessàriament una mica precipitades, i en desenvolupava aspectes que en podríem dir 
pendents com, entre d’altres, l’ús de la ç i de la l·l. Pel que fa a la fixació de mots confusos per 
la possible interferència de la llengua castellana, la més freqüent, va optar per recuperar la 
forma tradicional oblidada o, en el cas de termes incorporats recentment, a recórrer a la solució 
majoritària i més adaptable a la nostra llengua de les adoptades per les llengües veïnes, fórmula 
que, cal dir-ho, Fabra ja havia practicat des dels seus primers treballs.

Ara no és oportú ni necessari de fer-ne ni tan sols un resum, però casos com les disjuntives 
entre els cultismes àngul i opúscul per angle i opuscle, o entre els castellanismes litro, metro i lujo 
per litre, metre i luxe poden ser uns exemples simples i esclaridors de la línia en què va orientar 
la revisió. Dos segles, si més no, de desatenció, havien abocat la llengua a un empobriment 
i una degradació progressius. Al costat d’aquest procés de regularització hi havia, però, el 
molt important de fixació i de normalització del lèxic tradicional que s’havia conservat pur, i 
això el va portar a haver de dur a terme una selecció de mots a partir dels reculls lexicogràfics 
existents des del Gazophylacium de Joan Lacavalleria fins al diccionari de Pere Labèrnia en les 
seves diverses edicions i la resta d’apareguts durant els segles xviii i xix, amb la intenció de 
bandejar-ne els estrangerismes, bàsicament d’origen castellà, que s’havien anat introduint en 
el llenguatge habitual. L’esporgada no era fàcil, però Fabra la va encarar amb rigor i amb visió 
realista alhora, és a dir, proposant la restitució dels mots genuïns oblidats o substituïts, oferint 
solucions per als casos que per no prescindir d’un concepte que no havia tingut una definició 
pròpia calia adaptar, o, encara, innovant una forma derivada de la llengua que l’havia introduït 
o d’una llengua pròxima. Amb aquesta obra, reeditada en tres ocasions però amb modifica-
cions mínimes, Fabra ens proporcionava un instrument d’una garantia fins llavors inexistent, 
sobretot als professionals de la llengua tant escrita com oral.

En aquell procés d’actualització d’una llengua de cultura com, amb tota la raó, pretenia 
ser el català, no hi podia mancar una gramàtica que reflectís les normes específiques per les 
quals s’hauria de regir, no solament des de l’aspecte ortogràfic, segons els principis que ja 
establia al diccionari, sinó fonològic, morfològic i sintàctic. I Fabra, amatent també a aques-
ta necessitat peremptòria, s’hi va posar tot seguit.

Una comesa d’aquest tipus podia ser tractada amb més o menys profunditat i ateses les 
circumstàncies, conscient una vegada més de l’objectiu a assolir, va optar per concebre un 
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tractat pràctic que inclogués els aspectes essencials, formulats d’una manera sintètica i explí-
cita a la vegada. Una particularitat rellevant és la profusió d’exemples amb què acompanya 
cada regla i, en aquest mateix sentit, hi són especialment útils les llistes àmplies, gairebé 
exhaustives, dels mots que havien de portar accent diacrític o l·l, i l’exposició especialment 
detallada que hi fa de les combinacions dels pronoms febles i de la casuística que concorre 
en les conjugacions verbals. Una mostra inequívoca del propòsit d’atendre les qüestions que 
podien ser objecte dels dubtes més freqüents. Aquesta obra, que va denominar simplement 
i clara Gramàtica catalana, va quedar enllestida el 1918, tot just un any després que el Dicci-
onari ortogràfic. Fins al 1933 va ser motiu de set reedicions i reconeguda per l’Institut com a 
gramàtica normativa oficial. Aquell mateix any 1918, encara va publicar el tractat Gramàtica 
catalana – curs mitjà, a càrrec de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, com una 
mostra més del seu afany pedagògic i divulgador. 

 Atès que aquesta obra ja representava l’assoliment d’una normalitat plausible en el camp 
gramatical i que el Diccionari ortogràfic també complia en bona mesura aquesta missió en el 
lèxic, per tancar el cercle només faltava el veritable diccionari normatiu. Fabra n’era molt 
conscient i així ho va plantejar des de les Oficines Lexicogràfiques que ell dirigia. Des de 
l’origen havien sorgit diversos projectes que només havien començat a prendre cos en un, 
sota el nom de Diccionari de la llengua literària. Des de l’any 1918 la Secció Filològica ja hi 
va treballar, però factors diferents, entre els quals la capacitat limitada de l’IEC, tant en 
l’aspecte humà com econòmic, no permetien dur-la endavant al ritme desitjable.

L’any 1923, amb la implantació de la dictadura de Primo de Rivera, el procés encara es va 
enterbolir més. En un intent de mostrar l’existència efectiva de l’obra i mirar de salvar-ne la 
continuïtat, se’n va iniciar l’edició. Dos plecs impresos (de la a a alabarda) i les galerades de 
dos més (d’alabardada a aquedar-se), conservats a l’arxiu de l’Institut, són els únics testimo-
nis d’aquesta obra que va quedar inevitablement interrompuda.

Al marge de les contingències que es poguessin anar produint, Fabra, com ja havia 
demostrat i va continuar demostrant tota la vida, no s’avenia fàcilment a les adversitats i 
va mantenir ben ferma la idea que, per culminar la normalització de la llengua tal com ell 
s’havia proposat, acabar aquell designi era un deure ineludible.

El dia 10 de maig de 1924 es va produir un fet aparentment aliè, però que en aquest cas és 
plausible de poder ser considerat decisiu. Es tracta de la seva destitució de la càtedra de Llen-
gua Catalana com a represàlia per haver signat una carta en suport del professor belga Georges 
Dwelshauvers, director del Laboratori de Psicologia Experimental de Barcelona. La pèrdua 
del lloc de treball que representava aquesta càtedra i el constrenyiment a què la dictadura 
havia sotmès l’Institut van causar a Fabra un seriós problema, ja no de feina, sinó especial-
ment econòmic: va ser a partir d’aquesta circumstància que, amb l’anuència dels companys de 
la Secció Filològica, va decidir emprendre personalment la tasca àrdua d’elaborar el per a ell 
somiat diccionari normatiu del català. La gestació, ja coneguda, val la pena de recordar-la com 
a origen del fet transcendental que va representar per a la llengua catalana l’existència d’aquest 
diccionari. El cas va ser que el mecenatge que Francesc Cambó va decidir d’aplicar a aquest 
objectiu va permetre a Fabra de dedicar-hi el temps oportú i així el va poder dur endavant amb 
una promptitud superior a la que en cap cas s’havia aconseguit quan s’havia enfocat com a mis-
sió col·lectiva. Sense abandonar la seva tasca a l’Institut, que com a ens maldava per mantenir 
l’activitat, Fabra va dur a terme la redacció del que va anomenar Diccionari general de la llengua 
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catalana, en un temps que, com a obra personal i atesos els mitjans tècnics amb què comptava, 
hem de considerar mínim. Així, en acabar la dècada, i coincidint pràcticament amb la fi del 
malson d’aquella etapa fosca i amb la proclamació de la República, va poder veure acabat amb 
satisfacció el determini a què, volgudament, s’havia compromès. 

Per fer-se càrrec de la magnitud de la comesa, avui, i gràcies a haver-se salvat venturosa-
ment dels sinistres daltabaixos que van afectar l’Institut durant les dècades següents, encara 
fa goig i impressió de poder admirar perfectament conservades, a l’arxiu, les 14.571 fitxes 
que comprenen 50.835 termes amb les seves definicions, que va redactar curosament a mà i 
que havien de permetre la magnífica realitat del que havia de ser a partir d’aleshores l’om-
nipresent Diccionari Fabra.

Un diccionari que ell sabia prou complet, per bé que desitjablement ampliable, perquè 
correspongués al model del que havia estat concebut des d’un principi. Els mots que hi va 
incloure, tal com especifica al prefaci, responien a un criteri de selecció que “atenués els 
inconvenients de la manca del diccionari de l’Institut en preparació” i, com també fa constar, 

“no pretén contenir tots els mots avui inventariats”. Amb això no volia pas dir que renunciés 
a una estructura formal del màxim nivell. L’acurada i homogènia correcció de les defini-
cions, que va mantenir la vigència al cap dels anys, ho deixaven ben clar, i detalls com el 
d’incorporar-hi un element tan innovador, i encara totalment desacostumat en els diversos 
diccionaris normatius de l’època, com és els noms científics en els termes de botànica i de 
zoologia, demostren clarament que el seu esperit d’avantguarda era viu com 40 anys enrere.

 Sobre la base dels reculls lexicogràfics ja existents de Marià Aguiló, Manuel de Monto-
liu, Carles Riba i altres, va tenir presents els diccionaris d’altres llengües com el de l’Acadè-
mia espanyola, el de Hatzfeld i Darmesteter i el de Webster. El corpus aplegat era, com es 
va demostrar a bastament, més que satisfactori per les circumstàncies en què s’havia hagut 
de fer, tot i que ell mai no el va considerar més que “com el ‘canemàs’ del futur diccionari de 
l’Institut”. Un “canemàs” que havia d’esdevenir providencial i destinat a fer un servei incal-
culable. Un servei que imposa una consideració que, tot i òbvia, no podem deixar de fer-nos 
encara ara: ¿ens imaginem el nostre teixit social i específicament el món literari i cultural 
en general durant el llarg i funest període que va de l’any 1940 fins a tocar de 1980, sense el 
Diccionari Fabra a l’abast?

La reflexió més immediata ens porta a concloure que l’obra de Pompeu Fabra, culminada 
indubtablement amb aquest seu diccionari “indispensable”, va ser determinant per poder 
fer present el català i mantenir-ne la condició de llengua culta i apta per a tots els usos, no 
solament en la concepció i com a motiu d’autoestima de la societat catalana, sinó en l’es-
fera de la comunitat internacional. Com a fet que confirma aquest reconeixement, podem 
recordar que just durant aquell període, diguem-ne benèvolament incert, l’Institut d’Estu-
dis Catalans no tan sols va mantenir la seva presència a la Unió Acadèmica Internacional, a 
la qual pertanyia des de 1923, sinó que fins i tot va assumir la vicepresidència del Consell 
Permanent durant un període de sis anys. Un honor que podíem atribuir al gruix històric de 
la nostra cultura però també, i de manera directa, a la solvència de la llengua que l’avalava.

Durant aquells anys trenta, l’acció decisiva de Fabra en la restauració i l’ennobliment de 
la llengua ja era reconeguda d’una manera unànime. La seva popularitat, en el sentit més 
noble de la paraula, va traspassar els límits habituals en un científic i una mostra, potser 
anecdòtica però significativa, és que podem trobar reflectida la seva trajectòria professional, 
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cívica i humana en una vintena llarga de textos biogràfics, fet totalment inusual en persona-
litats de caràcter intel·lectual.

 Però haver-se dedicat amb abnegació i excel·lència al culte de la llengua no era cap fet 
laudable als ulls de l’enemic que s’acostava i l’infaust mes de gener de 1939 va haver d’optar, 
com a mal menor, per escollir l’exili. Un exili ignominiós atès que no havia comès cap acte 
ni versemblantment delictiu i, tot i així, va ser expedientat, condemnat a l’estranyament 
perpetu del territori nacional i multat pel Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas, 
sanció que li fou indultada, per a major sarcasme, el 1958, deu anys després de mort.

El fet que de debò el dignifica és, però, que va encarar aquell destí amb una gran fermesa 
i, ni així, no va interrompre l’estudi i la divulgació d’allò que havia estat sempre la seva dèria. 
Foren uns anys tristos, certament, però dels quals encara en gaudim un bon llegat amb 
obres com una Grammaire catalane, publicada a París el 1941 i que assolí cinc edicions; una 
Catalan grammar, treball enllestit però malauradament extraviat; una Gramàtica catalana, 
manual concís i molt àgil pensat com a llibre de text per a cursos per correspondència; unes 
llistes àmplies de mots destinats a ser incorporats a la desitjada, bé que llavors encara impos-
sible, segona edició del seu diccionari; l’estructura del text més desenvolupat que havia de 
substituir el de l’any 1918 com a gramàtica de l’Institut i que, posteriorment, va ser recollit, 
completat i editat a cura de Joan Coromines; una nova sèrie de vint-i-tres Converses filològi-
ques, aparegudes al quinzenal La Humanitat, de Montpeller, del novembre de 1945 al gener 
de 1947; i, com a darrer símbol del seu esperit de servei a la causa de la llengua, el 1948 enca-
ra va redactar i dirigir el Curs de llengua catalana per correspondència que la Generalitat de 
Catalunya va oferir als catalans afectats per l’exili i que va aplegar   dos-cents quaranta-set 
inscrits de catorze països.

Amb la satisfacció íntima d’haver-se pogut mantenir en terra catalana fins al darrer dia i 
d’haver estat sempre fidel al seu compromís amb la Pàtria, el dia de Nadal de 1948 va morir, 
a Prada, amb l’esperança que la seva tasca, obstinada i constant, no seria mai en va. Que el 
seu desig es compleixi, només depèn de nosaltres.
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Pompeu Fabra en el seu context històric
        

Borja de Riquer i Permanyer
Catedràtic emèrit d’Història Contemporània 

de la Universitat Autònoma de Barcelona
 

L’ any 1928, Antoni Rovira i Virgili va escriure: “Fabra representa a Catalunya l’esquerra           
 filològica” 1. Avui pot sorprendre aquesta definició, però llavors no. Als darrers anys de la 

dictadura de Primo de Rivera eren ben notables les diferències dins del catalanisme entre la 
dreta, representada bàsicament per la Lliga Regionalista, i les esquerres, molt més plurals. 
I fins i tot les batalles filològiques també estaven impregnades d’ideologia. Era evident que 
llavors la imatge de Pompeu Fabra no era únicament la d’un prestigiós intel·lectual, sinó 
també la d’un home d’esquerres, d’un nacionalista progressista i republicà. Avui, quan la 
majoria de la gent, i fins i tot els especialistes, es vol referir a Fabra sempre hom posa un 
èmfasi especial a remarcar el seu ferm compromís en la tasca de convertir el català en una 
llengua de prestigi internacional que pogués acompanyar i justificar el moviment de creació 
d’una consciència nacional moderna. Però són pocs els que vinculen també aquesta gran 
obra amb l’actuació política de Fabra com a home d’esquerres.

En aquesta intervenció tractaré bàsicament del context polític i social en què actuà Pom-
peu Fabra, que abraça des de finals del segle xix fins a la dècada de 1940. No tractaré, per 
tant, del Fabra codificador de la llengua catalana, ni tampoc entraré en les conegudes “bata-
lles filològiques” en què es va veure implicat. Em centraré, sobretot, en el seu compromís 
polític i nacional i miraré de situar la seva actuació en uns moments especialment decisius 
de la història catalana. En efecte, penso que aquella època va estar definida per una sèrie de 
fets força transcendents. En primer lloc, per les grans transformacions econòmiques i socials 
experimentades pel món urbà, i especialment per l’inici de la formació de la gran Barcelona; 
en segon lloc, per la irrupció del catalanisme en la vida política catalana i espanyola fins a 
esdevenir una força hegemònica al país. Finalment, pel rellevant paper jugat pels intel·lectu-
als, professionals i tècnics com a agents i símbols de la modernització social, de la lluita per 
les llibertats i també com a instruments de nacionalització.

1 GINEBRA, Jordi. Llengua i política en el pensament d’Antoni Rovira i Virgili. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006. Pàg. 32.
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Si Jaume Vicens Vives va qualificar el segle xix català com una època d’industrials i 
polítics, penso que també podríem definir el segle xx com una etapa marcada pel prota-
gonisme dels intel·lectuals i polítics. Per això crec que cal començar aquesta reflexió per 
destacar el paper que els nous intel·lectuals, tècnics i professionals tindran en aquests 
moments de tants decisius canvis polítics i socials. Era el començament d’una societat 
de masses i, a més, hi havia un perill evident de castellanització progressiva. En aquest 
context, assenyalaré les grans diferències existents entre les fases d’actuació dels intel-
lectuals espanyols i dels catalans, que de fet és entre els de Madrid i els de Barcelona. I 
finalment miraré de comentar l ’actuació de Pompeu Fabra en diferents moments de la 
vida política i cultural catalana.

Cap a una societat nova i de masses
Al darrer terç del segle xix bona part de les societats europees, sobretot en les àrees urba-

nes, van experimentar un procés de modernització en les actituds i comportaments dels ciu-
tadans que varen comportar una notable transformació de la vida política, cultural i cívica. 
Això es manifestà bàsicament per un avenç cap a unes societats més complexes, més plurals, 
amb una major presència de les classes populars, amb un creixent índex d’alfabetització i de 
culturització populars, amb una major politització i un espectacular procés de socialització i 
de creació de tota mena d’entitats d’associació voluntària: partits polítics, sindicats, ateneus, 
cercles, associacions culturals, excursionistes, científiques, recreatives, esportives, etc. Serà 
també el moment dels “grans debats” al voltant de la relació entre els nous drets i les lliber-
tats ciutadanes i les tradicions heretades i també entre la ciència i la fe, entre el lliure pensa-
ment i les ortodòxies. Es farà patent una rebel·lió generalitzada contra la societat establerta, 
considerada massa jerarquitzada, classista, confessional i dirigista. Es divulgaran com mai 
dures crítiques contra el fet que la vida política estigués encara segrestada, o fortament 
condicionada, pels notables de sempre, pels cacics i pels poders tradicionals. I aquest intens 
debat serà ben públic mercès a l’existència d’uns nous espais de controvèrsia i de difusió de 
les idees noves que permetrà a tots els crítics, els inconformistes i, fins i tot, els revoluciona-
ris manifestar les seves opinions. La lluita per la llibertat d’expressió serà el símbol dels nous 
temps que protagonitzaven els intel·lectuals2. 

Perquè és en aquest marc en què cal situar la irrupció i la gran influència social que tin-
dran els “nous experts”, les noves veus, que ben aviat adquiriran un notable prestigi ciutadà, 
una gran autoritat moral i una creixent influència política, social i cultural. Seran els anys 
de la irrupció dels nous tècnics –metges, enginyers, arquitectes, físics, químics–; els nous 
experts socials –sociòlegs, antropòlegs, filòsofs, psicòlegs, juristes–; i els nous analistes cul-
turals –escriptors, periodistes, artistes, crítics literaris i estètics–. Són aquests els moments 
en què sorgeix una clara consciència de la força i del futur que signifiquen els nous sabers 
científics, tècnics i socials. La societat tradicional estava, es dirà, en una crisi irreversible 
i emergia una nova classe mitjana que aspirava a influir decisivament en el món polític i 
cultural pels seus propis mèrits, a la seva carrera professional, als seus coneixements, a la 
seva formació i al seu talent: hom començarà a parlar de la “meritocràcia”. En efecte, ja no 
serà la família, o el rang social heretat, el que donarà autoritat i prestigi social. Enfront de 
2 Sobre el significat de la irrupció política dels intel·lectuals a Europa, pot consultar-se CHARLE, Christopher. Los intelectuales en el 
siglo xx. Madrid, 2000 i WINOCK, Michel. El siglo de los intelectuales. Barcelona: Edhasa, 2010.
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les velles jerarquies heretades per la sang, o pels diners, sorgiran uns nous protagonistes que 
s’imposaran gràcies als seus propis mèrits i als coneixements adquirits. I aquests difondran 
un conjunt de sabers que es presentaran no sols com a més moderns, més actuals i més cien-
tífics, sinó també com a més justos socialment, més democràtics i més racionals. Tot això 
permetrà la progressiva creació d’un mercat cultural que tendirà a ser cada cop més diversifi-
cat, més plural, perquè estarà basat en la llibertat d’expressió i la lliure controvèrsia. I això es 
posarà de manifest en la creació dels nous espais de sociabilitat –ateneus, casals, fraternitats, 
centres culturals, etc.– i de difusió impresa de tota mena de propostes i idees, mercès a la 
proliferació de diaris i revistes i la possibilitat més gran de publicar llibres, opuscles, etc.

És important tenir present que en el cas català –que encara és bàsicament barceloní– aquest 
important procés de canvis socials i culturals va acompanyat també d’uns elements ben par-
ticulars. Per una banda, les notables tensions socials que es manifesten els darrers anys del 
vuit-cents. Barcelona aviat serà coneguda com la ciutat dels revolucionaris i de les bombes en 
esdevenir un escenari de grans enfrontaments socials i del sorgiment d’un obrerisme nota-
blement reivindicatiu que sovint anirà acompanyat de pràctiques de violència revolucionària3. 
Però al costat d’això, per altra banda, la ciutat de Barcelona també experimentarà aquests anys 
un gran dinamisme cultural, notablement diferent i fins i tot superior al de la capital, Madrid. 
Barcelona començava a ser coneguda com “el París del Migdia” per la força innovadora dels 
seus artistes i intel·lectuals. Però Barcelona, com tot Catalunya, estava llavors en un accelerat 
procés de castellanització malgrat que la població no nascuda al país encara no era gaire eleva-
da4. El problema era que en aquests moments de grans transformacions i d’eclosió d’una cul-
tura de masses la llengua catalana estava totalment exclosa de la vida oficial, de l’ensenyament 
primari i secundari, de la universitat, de totes les administracions públiques, de bona part de 
la vida associativa privada i de la mateixa premsa, que començava a ser força llegida i influent. 
Cal recordar, per exemple, que l’any 1900 a la ciutat de Barcelona, que ja tenia mig milió d’ha-
bitants, el conjunt de la seva premsa diària tirava prop de 100.000 exemplars. Però aleshores 
només es publicaven dos diaris en català –amb un tiratge que no arribava als 5.000 exemplars–, 
mentre que els 95.000 restants els publicaven els vint diaris que empraven la llengua castellana.

La irrupció dels intel·lectuals: les diferències entre Madrid i Barcelona
La qüestió de la irrupció dels intel·lectuals en la vida política i cultural de finals del segle 

xix ha estat i és una temàtica de reflexió i controvèrsia constants. Fa uns anys, el profes-
sor Santos Juliá elaborà una proposta sobre les diverses fases d’actuació dels intel·lectuals a 
l’Espanya del segle xx que no té gens en compte Catalunya5. Juliá no sap detectar les grans 
diferències existents entre l’actitud dels intel·lectuals de Madrid i de Barcelona i elabora 
una tesi que no és aplicable, en la meva opinió, al cas català. Resumint un xic, ell parla de 
tres fases successives en l’actuació dels intel·lectuals: primer hi ha una fase en què només 
apareixen protestes o crítiques individuals; després vindrà una etapa en què els intel·lectu-
3 Així, per exemple, l’ambaixador francès a Madrid, en la seva correspondència als seus superiors, assenyalava pel setembre de 
1897: “El món revolucionari internacional té els ulls fixats en Barcelona”. Citat per PONS PUJOL, Jordi. Imatge oficial i política francesa 
respecte la Catalunya espanyola, 1895-1914. Tesi doctoral. Bellaterra: UAB, 2015. Pàg. 123. 
4 L’any 1900, els nascuts fora de Catalunya representaven el 10,1% del total, tot i que a la ciutat de Barcelona ja eren el 21%. La gran 
majoria, però, eren aragonesos i valencians.
5JULIÁ, Santos. “Protesta, liga y partido: tres maneras de ser intelectual”. A Ayer, 28. Madrid, 1997. Pàg. 163-192. També del mateix 
autor, Historia de las dos Españas, Madrid: Taurus, 2004.
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als ja actuen en grups i formen diferents lligues o associacions culturals; i finalment ve el 
moment en què molts d’ells s’incorporen als partits polítics. La primera fase, que Juliá situa 
al voltant de la crisi de 1898, estaria caracteritzada per les protestes i actituds de caràcter 
individual. Els intel·lectuals són uns franctiradors que denuncien i critiquen durament la 
situació política i cultural, però no actuen com un grup cohesionat. La seva activitat crítica, 
per tant, té un impacte puntual i reduït. La seva denúncia dels mals causats pel predomini 
de les oligarquies o del caciquisme i les seves crides a la necessitat de la regeneració del país 
no passen de ser força retòriques i notablement estèrils. L’absència de ciutadania els acabarà 
convertint en uns analistes força pessimistes. La segona fase, Santos Juliá la identifica amb 
la Generació de 1914, aquella que proposava a les elits intel·lectuals espanyoles participar en 
una tasca de crear ciutadania, d’educar cívicament el poble com a únic camí perquè després 
ja actués políticament de manera lliure. Es tractava, així, de crear associacions, com ara la 
Liga de Educación Política Española, dissenyada per José Ortega y Gasset, amb la intenció 
d’instruir el poble per tal d’emancipar-lo cívicament de les males influències dels sectors 
més tradicionals i de la “vella política”. Finalment, la tercera fase vindria uns anys després, 
quan un important grup d’intel·lectuals va assumir el compromís d’integrar-se directament 
en l’acció política i es va incorporar o bé a noves formacions o bé als partits de masses popu-
lars. Això, segons Juliá, es produirà durant els anys de la Segona República quan destacats 
intel·lectuals, com ara el mateix Ortega, Marañón, Unamuno, Azaña, Besteiro, De los Ríos, 
Negrín, etc., passin a militar en formacions noves, com Agrupación al Servicio de la Repú-
blica o Acción Republicana i, fins i tot, el mateix PSOE.

Doncs bé, aquest esquema no funciona en absolut a Catalunya perquè el compromís soci-
al i polític de molts intel·lectuals i la seva actuació com a grup relativament cohesionat són 
molt anteriors: tal vegada podríem dir que això ja comença pels volts de 1906 i 1907, durant 
els anys de la Solidaritat Catalana. I, a més, la participació dels intel·lectuals catalans en tas-
ques de gestió pública dins d’ajuntaments, de diputacions i de la Mancomunitat, desenvolu-
pant projectes culturals, educatius o d’infraestructures, és com a mínim vint anys anterior 
a la dels seus col·legues madrilenys. I això fou així de precoç perquè els catalans tenien una 

“causa” que ben aviat els vinculà a un moviment cívic ascendent i mobilitzador d’una part del 
poble, la del catalanisme.

Penso que, en el cas català, podem presentar les diferents fases d’actuació d’aquesta forma. 
En primer lloc, certament hi ha una etapa en què pesa molt el caràcter individual de l’actu-
ació, com seria el cas de Joan Maragall i la seva proposta de replegament cap a Catalunya 
després del fracàs espanyol de 1898. El seu “Adéu, Espanya” és el resultat d’una reflexió per-
sonal sobre la necessitat de discernir entre el que és autèntic –la catalanitat– i el que és una 
ficció –la idea oficial d’Espanya–. Ara bé, també en aquests moments hi ha algunes mostres 
d’actuació relativament col·lectiva entre petits grups d’intel·lectuals, com podrien ésser, per 
exemple, els joves modernistes acoblats al voltant de la revista L’Avenç o la reacció davant els 
processos de Montjuïc de 1897. Cal recordar que hi hagué una amplíssima mobilització ciu-
tadana, encapçalada per intel·lectuals tan dispars com el conservador Manuel Duran i Bas i 
els anarquistes Anselmo Lorenzo o Joan Montseny, per tal d’impedir que Pere Coromines 
fos condemnat a mort i executat. Aquest assumpte esdevingué una mena d’“afer Dreyfus 
català”, atès que la campanya de protesta contra el militarisme i la repressió indiscriminada 
dels processos de Montjuïc aconseguí impactar fortament en l’opinió pública catalana, espa-
nyola i internacional i fins i tot va influir en l’actuació governamental. 
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El canvi més notable en l’actuació dels intel·lectuals catalans vindrà propiciat per tot el 
que passarà els anys següents, especialment entre 1901 i 1906. Primer es produirà l’èxit de la 
candidatura dels “quatre presidents” a les eleccions del 15 de maig de 1901 a Barcelona. Per 
primer cop en el règim de la Restauració, els partits oficials del torn dinàstic eren derrotats 
a la ciutat més poblada del país per una candidatura que era alhora ciutadana i catalanista. 
El govern, el darrer del vell Sagasta, va rebre amb hostilitat els nous parlamentaris catalans –
especialment al doctor Robert i a l’arquitecte Domènech i Montaner– i inicià una campanya 
repressiva prou coneguda: detenció i processament militar d’Enric Prat de la Riba, prohibi-
ció dels Jocs Florals –que hagueren de fer-se a Sant Martí del Canigó–, tancament massiu 
de la premsa catalanista, prohibició d’actes i manifestacions, etc. La reacció catalana fou ben 
clara: l’Ajuntament de Barcelona, mercès al vot de lliguers i republicans, boicotejà les festes 
de la majoria d’edat d’Alfons XIII, pel maig de 1902 i, quatre anys després, tornarà a fer-ho 
amb les celebracions del casament del mateix monarca.

Els fets del ¡Cu-Cut!, de novembre de 1905, alteraran radicalment el ritme de tot aquest 
procés d’enfrontaments. Ja hi havia, però, en l’ambient cívic català la convicció que els intel-
lectuals de Barcelona i Madrid estaven en estadis o fases d’actuació un xic diferents. Així, 
el 4 d’agost de 1905, Eugeni d’Ors publicava un glossari intitulat “Intel·lectuals” en el qual 
defensava la tesi que les dues ciutats vivien en un món ben diferent i que no hi havia el 
mateix ambient polític. Per a D’Ors, els intel·lectuals de Madrid encara actuaven com a 
franctiradors solitaris: “Cap d’ells té, darrere seu, poble, energia humana disposada a l’acció”    
6. I tenia tota la raó, com es palesà poc després quan arran dels fets del ¡Cu-Cut! el govern 
liberal de Segismundo Moret faci aprovar per les Corts, ja pel març de 1906, la ignominiosa 
Llei de jurisdiccions, que consagrava el predomini de la jurisdicció militar sobre la civil i sig-
nificava una clara claudicació del govern i dels partits dinàstics davant el poder dels militars. 
Les reaccions que hi haurà a Madrid i a Barcelona davant d’aquest fet seran ben diferents. 
A la capital de l’Estat, es publicarà un manifest de protesta contra el ressorgiment del mili-
tarisme que simbolitzava aquella llei, que serà signat per destacats intel·lectuals, des del vell 
Galdós fins als joves Azorín, Baroja, Unamuno i Maeztu. I aquí s’acabarà la història, ja no 
hi haurà cap altra actuació més. A Barcelona, en canvi, la Llei de jurisdiccions serà inter-
pretada com una mostra no sols del perillós militarisme que tornava a emergir, sinó sobretot 
de l’increment de les actituds anticatalanistes que s’imposaren en la vida política oficial. I 
aquest crit d’alarma provocarà una àmplia reacció que implicarà la incorporació activa de 
molts intel·lectuals a la gran reacció ciutadana que serà la Solidaritat Catalana. 

La constitució de la Solidaritat, aquest ampli moviment que anava des dels carlins fins a 
bona part dels republicans catalans, no farà més que accentuar l’anticatalanisme en els mit-
jans oficials espanyols. Pel maig de 1906 la Revista del Ejército y la Armada sostenia que “hay 
que castellanizar Cataluña [...] Se debe pensar en español, hablar en español y conducirse 
como español, y esto de grado o por la fuerza.” 7  Els principals diaris de Madrid, com El Impar- 
cial o El Heraldo de Madrid, publicaran duríssims articles censurant el moviment solida-
ri, qualificant-lo de reaccionari i separatista. Aquest també serà el moment que Alejandro 
Lerroux publicarà en el diari barceloní El Progreso o en la revista Jóvenes Bárbaros les més 

6 ORS, Eugeni d’. “Cròniques de Madrid. Intel·lectuals”, La Veu de Catalunya, 4 d’agost de 1905. Pàg. 3.
7 Veure RUBÍ, Gemma. “Les eleccions generals de Solidaritat Catalana del 21 d’abril de 1907”. A RUBÍ, Gemma i ESPINET, Francesc 
(ed.). Solidaritat Catalana i Espanya (1905-1909). Barcelona: Editorial Base, 2008. Pàg. 69-103.



violentes arengues anticatalanistes i anticlericals. D’aquesta època són les seves crides a la 
revolta dels “ jóvenes bárbaros de hoy”, a l’incendi dels temples i dels registres de la propietat 
i a “alzad el velo de las novicias”.

Com és prou conegut, la Solidaritat Catalana evolucionarà d’una primera fase clarament 
defensiva a donar pas a una acció molt més ofensiva, concretada en el projecte d’ocupar 
les institucions polítiques de Catalunya –ajuntaments i diputacions– i aconseguir una gran 
presència a les Corts Espanyoles. A les eleccions generals del 21 d’abril de 1907 es conso-
lidarà la imatge que allò era un “alçament”, com havia proclamat Joan Maragall. En efecte, 
els solidaris mobilitzaran més de 200.000 electors i obtindran 41 dels 44 diputats elegits a 
Catalunya i la totalitat –dotze– dels senadors, i també disposaran de la majoria a les diputa-
cions provincials de Barcelona i Girona i a ajuntaments tan rellevants com el de Barcelona. I 
és en aquest context de gran mobilització de la ciutadania catalana i de notable compromís 
polític de bona part dels intel·lectuals, professionals i tècnics, en què hem de situar l’inici de 
la gran tasca que realitzarà Pompeu Fabra.

El compromís polític de Pompeu Fabra
L’itinerari polític de Pompeu Fabra ha estat força estudiat i per tant em limitaré a comen-

tar els trets que em semblen més rellevants. Els primers anys d’activisme de Fabra són a 
l’agitada vida catalana de finals del vuit-cents. Aquest gracienc de família clarament repu-
blicana –el seu pare fou l’alcalde republicà d’aquesta vila– des de ben jove participà de la 
vida associativa i literària dins del moviment que s’ha convingut de denominar “el primer 
modernisme”. En efecte, la seva primera colla serà la dels joves que estaven al voltant de la 
revista L’Avenç –llavors L’Avens–. Eren realment uns joves un xic rebels, uns franctiradors, 
que manifesten la ferma protesta denunciant, entre altres coses, les principals falles de la 
catalanitat: el caos lingüístic en què es trobava la llengua. Era un grup de joves catalanistes, 
que se sentien més propers a les idees laiques i progressistes de Valentí Almirall que no pas 
al conservadorisme catòlic de les patums de la Unió Catalanista, i que empraran els nous 
procediments del moment per fer sentir les seves opinions: publicaran a la seva revista, par-
ticiparan activament en la vida dels ateneus, pronunciaran conferències, militaran en l’ex-
cursionisme, viatjaran per tot Catalunya, etc. Els agradarà el debat, la controvèrsia, sobre 
la situació catalana, però seran cosmopolites: també miraran a Europa. I en aquest context 
social de profunda transformació i de canvis, de necessitat de reformar i modernitzar mol-
tes coses, veuran ben clar que també era necessari ordenar i modernitzar el català literari 
enfront de l’anarquia ortogràfica que existia. Penso que fou la seva radical consciència de 
catalanitat el que portarà el jove Pompeu a veure que calia reaccionar davant la perillosa 
situació en què es trobava la identitat catalana, atès que el seu símbol més significatiu, la 
llengua, estava en greu perill d’esdevenir residual i caòtica. I era tan ferma la seva obsessió 
per la necessitat de depurar i reorganitzar la llengua catalana que els seus companys d’estu-
dis a l’Escola d’Enginyers coneixien Fabra com “el gramàtic” i “el catalanista”, i només tenia 
vint anys.

Els crits d’alarma dels joves de L’Avenç, compartits per altres intel·lectuals, no podran 
concretar-se en propostes d’acció fins a uns anys més tard, a partir de 1906. Pompeu 
Fabra, com és conegut, viurà a Bilbao entre 1902 i 1912, els anys cabdals de l’emergèn-
cia política del catalanisme. Les seves visites periòdiques a Catalunya, si bé serviran per 
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estar al dia dels esdeveniments, no li permetran implicar-s’hi activament. Això és el que 
ens explica la seva relativa marginació en l’organització i funcionament del gran Con-
grés Internacional de la Llengua Catalana que finalment tindrà lloc a l’octubre de 1906. 
Aquest serà un congrés realment extraordinari pel fet de produir-se en plena efervescèn-
cia de la construcció de la Solidaritat Catalana. Que hi hagués més de 3.000 inscrits en 
aquell congrés fou un fet insòlit i extraordinari, atès que inicialment s’esperava que allò 
només interessaria a unes dotzenes d’experts. La conjuntura polititzà el congrés, que es 
convertí en un instrument més de lluita contra una administració espanyola que es negava 
a atorgar el més mínim reconeixement a la llengua catalana. Ara bé, la famosa i combativa 
comunicació de Fabra sobre l’ortografia tingué poc impacte llavors. La Veu de Catalu-
nya no la comentà, quan s’havia fet ressò d’altres comunicacions força intranscendents8. 
Només El Poble Català, portaveu dels solidaris d’esquerres, sí que en parlà i, fins i tot, poc 
després Fabra publicà alguns articles en aquest diari. Semblava evident que per a certes 
mirades estretes del catalanisme conservador, Pompeu Fabra no era un dels seus. Josep 
Murgades ha explicat com Fabra només va escriure en tota la seva vida tres articles a La 
Veu, i tots tres amb el pseudònim d’Esteve Arnau9. 

L’any 1907 Prat de la Riba, des de la presidència de la Diputació de Barcelona, endegarà 
un ambiciós programa cultural que, entre moltes altres coses, incloïa la creació de l’Institut 
d’Estudis Catalans com la institució que havia de conduir el procés de recuperació de la 
llengua i la cultura catalanes. Prat, que en qüestions culturals tenia una visió més nacional 
que partidista, no va tenir cap inconvenient de seguir el consell de Josep Pijoan i de Josep 
Carner per incorporar Fabra a la Secció Filològica de l’IEC (1911) i, a més, oferir-li una 
càtedra de llengua catalana a Barcelona (1912). Cal tenir present que llavors Fabra, si bé 
havia publicat força treballs, només era conegut entre els experts i encara no despertava 
reticències entre alguns dels vells patriarques.

L’etapa que va de l’any 1912 fins al 1923 són els anys cabdals de l’activitat política dels 
intel·lectuals catalans. Fou aquest el moment en què es manifestarà més clarament el com-
promís de molts d’ells amb la causa del catalanisme i això els diferenciarà notablement dels 
seus col·legues espanyols. Aquestes diferències les podem apreciar analitzant els divergents 
diagnòstics que hom feia de la situació política i en les mateixes propostes d’acció. Així, 
per exemple, l’any 1914 Ortega y Gasset reconeixia que “dado que España no existe como 
nación, el deber de los intelectuales es construir España”. Per a aquest intel·lectual la inexis-
tència d’una consciència nacional espanyola era, en bona part, resultat de tenir un estat 
precari i poc modern, una societat força retardada i també de no haver construït un projec-
te col·lectiu mínimament engrescador. Ortega considerava que el deure dels intel·lectuals 
espanyols era educar el poble a còpia de promoure el sentiment de ciutadania per tal que 
reaccionés contra la “vella política” i es pogués crear un estat de debò, modern i europeu. 
D’aquí que la seva proposta se centrés en el protagonisme que haurien d’assumir associaci-
ons cíviques com la seva Liga de Educación Política Española.

Doncs bé, en aquests mateixos moments el catalanisme estava en plena batalla per l’asso-
liment de la Mancomunitat. Les forces polítiques “noves”, els catalanistes i els republicans, 

8 Anys després, el 1910, Fabra, dolgut, encara recordava aquesta actitud de La Veu amb un dur retret: “Són mal gent”, citat per 
SEGARRA, Mila. Pompeu Fabra. L’enginy al servei de la llengua. Barcelona: Empúries, 1998. Pàg. 106.
9 MURGADES, Josep. Textos desconeguts de Fabra. Lleida: Punctum, 2005.
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ja havien aconseguit controlar ajuntaments importants com el de Barcelona i les diputacions 
de Barcelona i Girona. El discurs del Prat de la Riba de llavors era ben clar i força diferent 
del d’Ortega: per a Prat sí que hi havia una nació, la catalana, i a més començava a arre-
lar el sentiment nacionalista, però es necessitaven institucions de govern per desenvolupar 
autèntics projectes de país. Calia, per tant, fer de la Mancomunitat el centre principal de 
l’acció política “Catalunya endins” endegant projectes de nacionalització i de cohesió cul-
tural, econòmica i social. I per fer això calia incorporar a aquestes tasques els millors intel-
lectuals, professionals i tècnics del país. Com es pot veure, les diferències en el diagnòstic i 
les propostes espanyola i catalana eren ben diferents. I ja no diguem respecte del paper que 
hom atribuïa als intel·lectuals i els professionals a un lloc i a l’altre. I, a tot això, caldrà afegir 
la tesi optimista de Francesc Cambó, que considerava que l’experiència i l’èxit assolits pels 
intel·lectuals i tècnics catalans configurant i dirigint aquests projectes de país els legitimaria 
com els millors aspirants per reformar també l’estat espanyol. La regeneració i modernitza-
ció d’Espanya, segons els cambonians, vindria de mans dels catalans10. 

Els projectes de la Mancomunitat de Catalunya pretenien recuperar el temps perdut 
durant el segle xix a causa de les insuficiències i la mala gestió de l’administració espanyola. 
A principi del segle xx, en plena etapa de la revolució tecnològica que significava la nova 
font energètica de l’electricitat, Catalunya no podia restar al marge del progrés. La societat 
europea es transformava ràpidament i calia vertebrar i homogeneïtzar Catalunya per tal 
d’evitar que s’accentuessin els desequilibris econòmics i socials interns i es perdés el tren de 
la segona revolució industrial. Això implicava alhora ajudar al desenvolupament tecnològic 
i també culturitzar i nacionalitzar els ciutadans per tal que tinguessin consciència d’ells 
mateixos. I és en aquest marc dels projectes nacionalitzadors de la Mancomunitat en què cal 
situar la gran obra de Pompeu Fabra que, des de l’IEC, s’esmerçà en la tasca de codificació, 
depuració i uniformització normativa a la llengua catalana.

Com s’ha dit abans, en aquest text no entrem en l’anàlisi de l’obra fabriana ni en els més 
de vint anys de polèmiques lingüístiques. Només assenyalaré que amb el suport de Prat de 
la Riba i després de Puig i Cadafalch, el seu vell amic, Pompeu Fabra s’entregà apassiona-
dament a la feina de posar ordre en la caòtica panoràmica lingüística catalana. I recordaré 
aquell clar i sever advertiment que va fer l’any 1915: “L’escriptor que menysprea o ignora la 
tasca del gramàtic és un mal escriptor i un mal patriota”.11 Aquest retret envers els qui es 
mostraven hostils a les propostes normalitzadores mostra clarament que Fabra es prenia la 
seva tasca no sols com un encàrrec professional sinó com un deure nacional. 

Com bona part dels intel·lectuals d’esquerres, Pompeu Fabra es manifestà com un francòfil 
decidit durant la Primera Guerra Mundial, com ho mostra el fet de signar diversos manifestos 
i donar suport a la iniciativa dels voluntaris catalans que lluitaven dins l’exèrcit francès. Llavors 
estava proper a la principal organització política de l’antiga esquerra solidària, la Unió Federal 
Nacionalista Republicana (UFNR), que dirigien Pere Coromines i Lluís Nicolau d’Olwer. 
Devien ser aquests qui el devien pressionar perquè es presentés com a candidat a regidor per 
Barcelona a les eleccions municipals de novembre de 1913, però sense èxit. El seu compromís 
amb les propostes polítiques progressistes també el mostrava a les seves col·laboracions peri-

10 RIQUER, Borja de. “Francesc Cambó polític i mecenes noucentista”. A MARÍ, Antoni (ed.). La imaginació noucentista. Barcelona: 
Angle Editorial, 2009. Pàg. 69-88.
11 SEGARRA, Mila. Pompeu Fabra. L’enginy al servei de la llengua. Barcelona: Empúries, 1998. Pàg. 144.
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òdiques a diaris com El Poble Català i, des que es catalanitzà l’any 1919, i la seva participació 
en la creació d’Acció Catalana, l’any 1922, tot i que només serà un militant de base i mai un 
dirigent. Més que dins l’estricta militància política, Fabra es trobava més còmode en l’acti-
visme cívic i cultural. La seva presència a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, 
com a president del seu consell editor, és de l’any 1917. I també són ben conegudes les seves 
vinculacions, ja des de jove, a l’excursionisme i al món de l’esport. 

Aquest posicionament polític esquerranós de Pompeu Fabra influeix perquè els sectors 
diguem-ne més tradicionalistes s’oposin aferrissadament a les seves propostes lingüísti-
ques? No ho sé, però és possible que sí que hi influís. El fet que durant les dues dictadures 
espanyolistes, la de Primo de Rivera i la de Franco, l’obra de Pompeu Fabra sigui objecte 
de dures crítiques des dels ambients oficials podria ser-ne una mostra. Les acusacions de 

“separatista” i “d’ídol de la política catalanista” que mossèn Antoni Griera va reiterar con-
tra Fabra davant les autoritats d’ambdues dictadures podrien fer-nos pensar que sí. Ara 
bé, era evident que la seva obra era prou sòlida per resistir l’ofensiva d’aquests dos règims 
autoritaris i anticatalans. A partir del setembre de 1923, la primera dictadura va pretendre 
desfer l’obra nacionalitzadora de la Mancomunitat, però tingué poc èxit. Es podien supri-
mir càtedres i estudis, prohibir actes i publicacions, paralitzar projectes, deixar de finançar 
o entorpir el funcionament d’institucions, però el que no es va poder fer és anorrear la 
feina feta en l’àmbit de la normalització lingüística. Si bé l’obra de Fabra encara no estava 
acabada, era prou sòlida, prou eficaç i havia assolit prou consens com per resistir l’acció 
repressiva dictatorial. 

Fabra fou represaliat pel nou règim dictatorial. Fou desposseït de la càtedra de català 
finançada per la Mancomunitat, però segurament devia veure amb complaença com mossèn 
Alcover, que havia acceptat ocupar el seu lloc, no podia donar ni una classe davant el boicot 
organitzat pels alumnes en solidaritat amb Fabra12. Essent president de l’Ateneu Barcelonès, 
Fabra acceptà la proposta de la Protectora de crear un comitè per la llengua catalana que 
havia d’organitzar un seguit de cursos i conferències sobre la situació del català. Només es 
pogué fer l’acte inaugural, una conferència de Fabra, el 23 de novembre de 1923, perquè el 
governador civil de Barcelona prohibí totes les altres activitats programades. Durant els dos 
anys que presidí l’Ateneu, Fabra s’enfrontà dos cops amb aquest governador civil, el general 
Joaquín Milans del Bosch, sempre per l’ús públic del català en aquesta institució. Dins 
d’aquesta línia d’actuació cal veure també la total coherència de la seva renúncia a acceptar 
un lloc dins de la Real Academia Española. Ni la situació política de la llengua catalana 
llavors ho permetia, ni els posicionaments lingüístics d’aquesta institució ho aconsellaven. 
Altres, com D’Ors, no tingueren els mateixos escrúpols.

El Fabra d’aquests anys col·laborava en tota iniciativa que fos nacionalment catalana, encara 
que els seus promotors fossin la gent de la Lliga Regionalista. De la mateixa manera que havia 
acceptat formar part del Patronat de la camboniana Fundació Bernat Metge, també participà 
com a conferenciant en els actes que acompanyaren la gran exposició del llibre català feta a la 
Biblioteca Nacional de Madrid de 1927 organitzada per Joan Estelrich. Al final de la dicta-
dura, el seu prestigi i la seva popularitat com a intel·lectual compromès amb el país i amb les 
llibertats polítiques eren ben palesos. Durant el viatge que un grup d’intel·lectuals castellans 

12 BLADÉ DESUMVILA, Artur. Pompeu Fabra. Biografia essencial. Barcelona: Pòrtic, 1969. Pàg. 85.
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realitzà a Barcelona, pel març de 1930, aquests es van sorprendre quan, anant pels carrers de la 
ciutat, van veure que Pompeu Fabra era reconegut per la gent i alguns fins i tot cridaven “Visca 
el Mestre Fabra”. Els intel·lectuals madrilenys no dissimulaven la seva admiració: “¿Cuando se 
ha visto en Madrid que un filólogo sea vitoreado en la calle?”.13 

Lògicament, Pompeu Fabra serà un home entusiasmat amb l’adveniment del nou règim 
republicà i, sobretot, amb la constitució de la Generalitat de Catalunya. Ara bé, penso que 
fou beneficiós per a la cultura del país el seu fracàs polític a les eleccions del 12 juliol de 
1931. Eren aquelles unes eleccions parcials per escollir només un diputat per la ciutat de 
Barcelona, després que tres setmanes abans, el 26 de juny, Esquerra Republicana assolís 
una impressionant victòria i guanyés tots els escons de les majories i les minories en aquesta 
circumscripció. Pompeu Fabra es presentà, a demanda de Lluís Nicolau d’Olwer, com el 
candidat del Partit Catalanista Republicà, l’antiga Acció Catalana, però va ser derrotat pel 
candidat de l’Extrema Esquerra Federal, el capità Antonio Jiménez, un company de Ramón 
Franco, que comptava amb el suport d’ERC.14 Tal vegada aquesta desfeta desenganyà Fabra 
de participar en la vida política partidista i per això se centrà molt més en la recuperació 
del seu lloc dirigent en la política lingüística i en altres tasques acadèmiques, culturals i 
educatives. Així, pel juny de 1931, a proposta de Ventura Gassol, fou nomenat vicepresident 
del Consell de Cultura de la Generalitat, organisme que havia d’assessorar el govern català 
en qüestions tan rellevants com la creació de la nova Escola Normal catalana i els també 
nous instituts escola. Un any després, a l’octubre de 1932, Fabra es feia càrrec de la primera 
càtedra de Llengua Catalana que es creava a la Universitat de Barcelona, i pel juny de 1933 
era nomenat president del Patronat de la nova Universitat Autònoma.

Durant aquests anys Fabra mostrarà una especial preocupació pels perills del bilingüis-
me oficial que s’havia establert. Estava en desacord amb el decret del govern espanyol del 
29 d’abril de 1931, acceptat pel govern de la Generalitat, que establia, per primer cop des 
de 1714, una oficialitat conjunta del castellà i el català a les administracions públiques. 
Fabra considerava que el decret era molt insuficient per aconseguir una autèntica situació 
de normalitat. Defensava que calia prioritzar la llengua catalana si hom volia superar la 
seva clara inferioritat respecte del castellà i manifestà el seu desacord amb la lenta intro-
ducció del català al conjunt de l’ensenyament públic, fet que provocava que el predomini 
del castellà15 es consolidés en uns moments de gran ampliació de l’oferta educativa com 
a resultat de la creació de nombroses escoles i instituts. I atès que l’ensenyament primari 
i secundari continuava essent controlat de forma molt majoritària pel govern de Madrid, 
Fabra considerava que la catalanització dels alumnes i dels continguts seria molt insufici-
ent. Per això proposà al Consell de Cultura de la Generalitat que hom prestés una especial 
atenció a la millora de la formació dels mestres i dels professors de secundària, per tal de 
convertir-los en els principals agents en la tasca de modernització i catalanització dels 
estudis. En el seu discurs dels Jocs Florals de l’any 1934, Fabra plantejà clarament els 
seus propòsits: “Cal fomentar l’ensenyament del català sobretot entre els qui millor poden 
difondre’n la coneixença en la massa parlant catalana: els qui escriuen per al públic i, des 

13 PERICAY, Xavier. Compañeros de viaje. Madrid-Barcelona, 1930. La Corunya: Ediciones del Viento, 2013. Pàg. 247.
14 El federal Antonio Jiménez va obtenir 32.784 vots, Pompeu Fabra 18.543 i Joaquim Maurín, del Bloc Obrer i Camperol, 12.005.
15  Encara l’any 1936, a la ciutat de Barcelona, els diaris publicats en llengua catalana només eren sis, pocs davant dels divuit 

publicats en castellà. Durant la Guerra Civil això canviarà i pràcticament s’arribarà a una equiparació.
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d’ara, els mestres [...] Pensem que si no anem de pressa en aquesta tasca de difusió, correm 
el perill que l’obra de redreçament realitzada hagi estat debades” 16. 

La seva actuació com a president del Patronat de la nova Universitat Autònoma, a partir 
de 1933, destacarà també per la ferma defensa de la política de catalanització dels estudis 
superiors enfront de les actituds hostils d’una part del professorat. Fou precisament el fet de 
presidir aquest patronat universitari el que comportà el seu empresonament als vaixells Ciu-
dad de Cádiz i Uruguay, durant sis setmanes, com a conseqüència dels fets d’octubre de 1934.

El Pompeu Fabra d’abans de la guerra destaca també per la seva persistència en l’ac-
tivisme cívic, com a president del comitè editorial de la Protectora i president d’honor 
de l’organització juvenil Palestra, tot i que discrepava de la utilització de la simbologia 
militarista i parafeixista que havia introduït Batista i Roca en aquesta organització. Foren 
aquests també els moments del reconeixement total de la seva obra, com ho manifestà el 
fet que l’any 1934 Francesc Matheu li oferís de presidir els Jocs Florals de Barcelona. Allò 
era tot un símbol de la seva victòria i del reconeixement de la tasca realitzada i també de 
reconciliació entre els lingüistes catalans. Més de vint anys d’esforços i dificultats es veien 
finalment reconeguts per tothom.

Durant la Guerra Civil, Pompeu Fabra mantingué una clara actitud de fidelitat i com-
promís amb les institucions democràtiques catalanes. Va lluitar per mantenir el funciona-
ment de la Universitat Autònoma malgrat les grans dificultats existents. Tot i que la jubila-
ció obligatòria li arribà pel febrer de 1938, fou eximit de retirar-se i va restar donant classes 
de català i al capdavant del Patronat universitari fins al darrer moment. D’igual manera 
persistí en la seva feina dins l’IEC, fins i tot quan ja s’havia traslladat a viure a Sant Feliu 
de Codines, des de mitjan 1938. Igualment cal destacar la seva presència, com a cap de la 
delegació catalana, en el II Congrés Internacional d’Intel·lectuals Antifeixistes que tingué 
lloc a València pel juliol de 1937. I també el fet que formés part de la junta directiva de la 
Institució de les Lletres Catalanes, juntament amb Josep Pous i Pagès, Pere Coromines, 
Lluís Nicolau d’Olwer, Josep Carner i Carles Riba. 

El dia 23 de gener de 1939, Pompeu Fabra encara assistí a la reunió de la junta directiva de 
la Institució de les Lletres Catalanes a Barcelona. L’endemà, amb la seva família, marxà de 
Sant Feliu de Codines en cotxe i, després d’una curta estada a Figueres i al mas Perxés, a Agu-
llana, entrà a França el dia 31. L’esperaven uns anys de dificultats, de perills i d’estretors eco-
nòmiques com un refugiat més a França. Es negà a marxar a Chicago, com li va proposar el 
seu amic Josep Pijoan el 1939, i tampoc va voler anar-se’n a Mèxic l’any 1940, com molts altres 
catalans. Es considerava massa gran –el 1940 tenia 72 anys– i volia viure prop de Catalunya. 
Durant el seu exili Fabra va residir successivament a París, Montpeller, Perpinyà i Prada.

Aquests anys d’exili són, simptomàticament, els del més gran compromís polític de Pom-
peu Fabra. Per primer cop a la vida ocuparà càrrecs polítics dins d’un govern que estava 
refugiat en un altre país. Així, per l’abril de 1940 acceptarà ser membre del Consell Naci-
onal de Catalunya, organisme creat pel president Companys després de dissoldre el seu 
govern de la Generalitat. Aquest consell, però, no arribarà ni a constituir-se a causa de la 
invasió alemanya de França d’aquell mes de maig. Després, durant els anys d’ocupació i 
guerra, Fabra aconseguirà establir contactes amb el nou Consell Nacional creat a Londres 

16 BLADÉ DESUMVILA, Artur. Pompeu Fabra. Biografia essencial. Barcelona: Pòrtic, 1969. Pàg. 99.
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per Carles Pi i Sunyer, i fins i tot serà inclòs en la direcció d’aquest organisme sense haver 
estat consultat. Ja alliberada França, pel gener de 1945, el president de la Generalitat, Josep 
Irla, el cridarà per formar part del Consell Assessor de la Presidència. I mesos després, el 14 
de setembre, Fabra serà un dels consellers del nou govern de la Generalitat creat pel mateix 
president Irla. Era el membre més gran d’aquest govern, en el qual es trobarà amb els seus 
amics Josep Carner, Carles Pi i Sunyer i Antoni Rovira i Virgili. Assumia així un protago-
nisme polític força destacat pel fet de voler manifestar la seva absoluta fidelitat a la principal 
institució democràtica dels catalans.

La seva estada en el govern d’Irla no durarà ni dos anys, atès que va dimitir pel gener de 
1948. Tot i això era evident que llavors Pompeu Fabra ja era un referent destacat per a tota 
la comunitat dels exiliats catalans. Foren també aquests darrers anys els del reconeixement 
internacional de la seva obra. Així, l’any 1945 serà nomenat doctor honoris causa per la 
Universitat de Tolosa de Llenguadoc i l’any 1946 president dels Jocs Florals de la Llengua 
Catalana celebrats a Montpeller. La seva ferma fidelitat a la llengua es mantingué ben forta 
fins al darrer moment, com ho mostrà el fet que l’any 1947 va voler traslladar-se a Andorra 
per fer el seu testament en català.

He començat la meva intervenció amb una citació d’Antoni Rovira i Virgili en què es 
destacava el caràcter esquerrà de Fabra. Ara vull cloure aquestes línies fent esment d’alguns 
testimonis avaluadors de la seva immensa feina formulats per alguns il·lustres coetanis seus. 
L’any 1985, el seu vell amic Josep Carner sostenia: “Per a mi, la qüestió de la fixació de la 
llengua era, políticament, l’afer més greu que podrien escometre els catalans”. 17 Per la seva 
banda, Carles Riba ja havia assenyalat el 1921: “Dins del ressorgiment català, la llengua ha 
reprès consciència de plenitud en un filòleg: Pompeu Fabra [...] Com una obra de govern ha 
estat la de Pompeu Fabra. Els seus col·laboradors són els poetes, els pensadors, els científics 
[...] Moltes èpoques diverses ha calgut viure alhora en breus anys, però l’obra que es feia 
parcialment pels col·laboradors parcials es dirigia en conjunt i es resumia subtilment dins la 
consciència fina i geomètrica de Pompeu Fabra, el primer President de la Llengua Catala-
na”.18 I Josep Pla, al començament de l’homenot que dedicà a Fabra l’any 1956, afirmava que 
aquest era “el català més important del nostre temps, perquè aconseguí fer allò que es pro-
posava [...] Del gran naufragi del 1939, només queda dempeus l’obra de Pompeu Fabra”.19 
Tal vegada sigui aquesta darrera frase una de les típiques exageracions de Pla, però tot i així 
no hi ha cap dubte que el reconeixement que la majoria dels catalans van retre a l’obra de 
Pompeu Fabra era permanent i sincer. Sense ell, la vitalitat de la llengua catalana no hauria 
estat la mateixa. Al llarg de la seva vida Pompeu Fabra mostrà contínuament el seu ferm 
compromís amb el seu país, amb la seva gent, amb la seva cultura i amb la seva llengua. La 
seva obra normalitzadora ha reeixit i ha resistit fins i tot l’acció repressiva de dues dictadures, 
signe evident de la seva fortalesa, eficàcia i racionalitat.

 

17 SOLÀ, Joan. L’obra de Pompeu Fabra. Barcelona: Teide, 1987. Pàg. XII.
18 BLADÉ DESUMVILA, Artur. Pompeu Fabra. Biografia essencial. Barcelona: Pòrtic, 1969. Pàg. 82-83.
19 PLA, Josep. Homenots (sisena sèrie). Barcelona: Selecta, 1956. Pàg. 46
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