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C

om a rector de la Universitat Pompeu Fabra, em plau presentar-vos les actes de la
Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, que en aquesta edició s’ha centrat en
la projecció de la figura i l’obra de Fabra en l’àmbit catalanoparlant i a l’exterior.
Enginyer industrial de formació, Fabra va sentir des de ben jove una passió per la
llengua que el va dur a especialitzar-se en l’estudi del llenguatge i a treballar, posteriorment, en la normativització i la normalització de la llegua catalana –una tasca en
la qual la seva obra és àmpliament coneguda. Les Normes ortogràfiques que va publicar
l’any 1913, d’acord amb l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), no només fixaven les regles
del català modern sinó que l’equiparaven també a la resta de llengües europees, i van fer
possible, uns anys després, la publicació d’una Gramàtica catalana (1918) que, després de
diverses edicions, encara roman com la gramàtica oficial.
Aquesta primera tasca de normativització i d’ordenació de la llengua catalana no
hauria estat possible sense la col·laboració dels actors socials, culturals i polítics de tot
l’àmbit lingüístic. Efectivament, més enllà de l’acceptació oficial i popular al Principat,
la unànime acceptació de les normes, primer a les Illes i després al País Valencià –publicades com a Normes de Castelló (1932)–, va ser imprescindible en la unificació de la llengua. Alhora, convé recordar que la tasca de Fabra com a gramàtic no va finalitzar aquí,
sinó que a les traduccions al francès (Abrégé de grammaire catalane, 1928) i al castellà
(Compendio de gramática catalana, 1929) de la seva Gramàtica catalana s’hi afegirien també la publicació d’una Gramàtica francesa l’any 1919 i d’una Gramàtica anglesa el 1924.
L’obra de Fabra ens recorda, doncs, que l’estima a la pròpia llengua i l’aprenentatge de
nous idiomes no només és possible sinó també desitjable. Aquest és el plurilingüisme
que entenem a la UPF: el d’una universitat catalana que reconeix l’esforç i la dedicació
en la formació de terceres llengües no només enteses com una eina per conèixer i entendre millor el món sinó també –com ens va demostrar Fabra– per projectar-nos-hi.

Jaume Casals

Rector de la Universitat Pompeu Fabra
Catedràtic de Filosofia
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B

ona tarda i benvinguts a l’Institut d’Estudis Catalans en la Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra, una càtedra compartida entre la Universitat Pompeu Fabra i l’IEC,
on Fabra va desenvolupar una activitat notable. Com és lògic, aquesta jornada d’avui està
dedicada, gairebé exclusivament, a Pompeu Fabra. És l’Any Pompeu Fabra, i aquest acte és
tan sols una gota en el mar immens d’activitats de tota mena que s’han organitzat: acadèmiques, lúdiques, etc. Tenim ocasió de veure, aquí mateix a l’Institut, una exposició sobre
Pompeu Fabra i, d’altra banda, d’aquí a un mes començaran, també a l’Institut, unes jornades sobre Pompeu Fabra. Aquestes activitats són una mostra de les moltes que s’han organitzat al llarg de l’Any Fabra, algunes de les quals continuaran vigents més enllà del 2018.
Pompeu Fabra es mereixia que se li dediqués un any, de la mateixa manera que es commemoren anys de personalitats de la ciència, la política, la literatura, etc. La sensació, però, és
que aquests anys els tenim presents mentre duren els actes de commemoració i després cauen
en l’oblit, fins que algú no ens fa adonar que cal pensar-hi més enllà de l’any commemoratiu.
Fabra no és, segurament, de les personalitats que han caigut en l’oblit; ha estat molt
present, sobretot entre les persones que treballen en l’àmbit de la llengua; i, pel que sembla,
encara hi ha molt a dir sobre ell. Aquesta jornada té a veure amb dues de les seves múltiples
facetes: la de periodista compromès amb la transformació del país i la de divulgador de la
llengua. D’altra banda, el tema que es tractarà en la jornada de demà, a la Universitat Pompeu Fabra, és l’acollida de la revolució de la llengua fora de l’àmbit estricte de Catalunya,
als altres territoris dels Països Catalans i, també, a l’exterior; perquè Fabra no només es va
dedicar al català, sinó que també tenia activitat lingüística en altres llengües. Els experts
ens explicaran de quina manera es va rebre fora de Catalunya la seva obra sobre el català,
coneguda arreu.

Joandomènec Ros
President de l’Institut d’Estudis Catalans
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Fabra, un gran personatge, un personatge
imprescindible en la llengua catalana
M. Teresa Cabré Castellví

Directora de la càtedra Pompeu Fabra
i presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

É

s una convicció unànime que Fabra és una personalitat clau en la llengua catalana. Amb
motiu del 150è. aniversari del seu naixement, el país li ha retut un homenatge que
impressiona no només pel nombre d’activitats realitzades en tots els territoris de parla catalana sinó també, i sobretot, per la diversitat dels organismes, les institucions i les persones
que han promogut aquestes activitats i per la varietat dels actes organitzats –des de col·loquis, conferències d’alt nivell, seminaris, jornades i congressos fins a la creació de jocs, rutes
literàries i trobades informals. El nom de Fabra suscita una unanimitat que difícilment es
repeteix.

Un repàs de la vida de Fabra el mostra com una persona amb unes característiques molt
determinants: de conviccions profundes, d’idees molt clares, extremament perseverant, i
molt decidit i treballador. A més d’aquests trets, Fabra tenia una gran capacitat didàctica, i
va utilitzar de manera decisiva aquesta capacitat per a la difusió de la doctrina normativa
que, en el context de l’Institut d’Estudis Catalans, va construir.
Des del fet tan comentat de la carta que va iniciar escrivint “Queridos sobrinos...”, que
mostra el moment en què va prendre consciència de la percepció social de la llengua, va treballar perquè la societat disposés d’una llengua de cultura apta per a tots els usos i per a totes
les situacions de comunicació; una llengua que va intentar que fos aquella que hauria estat si
les circumstàncies històriques haguessin estat diferents; una llengua al mateix nivell que les
llengües de cultura del nostre entorn. I aquest objectiu tan clar el va moure tota la seva vida.
Fabra, que va constatar la migradesa i la inadequació dels recursos gramaticals i lèxics
de què disposava la llengua, es va proposar un horitzó de treball a llarg termini que incloïa
la fixació d’una ortografia única que superés la divisió existent; una gramàtica útil, simple
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i aplicable que orientés les expressions sintàctiques, i un lèxic que recollís la llengua viva
sense les interferències de la llengua castellana, imposada des del segle xviii. Es tractava de
descastellanitzar el català, tant des del punt de vista sintàctic com des del punt de vista lèxic,
inspirant-se en els usos del moment, però sobretot en la llengua medieval, en els parlars
dialectals vius i en altres llengües del nostre entorn.
L’obra normativa fruit del treball i de la perseverança de Fabra és ben coneguda. Entre
l’enorme producció d’obres de caràcter científic i didàctic, destaquem les tres obres que van
constituir la tríada de referència: les Normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans de
1913, la Gramàtica de la llengua catalana de Pompeu Fabra de 1918 i el Diccionari general de
la llengua catalana, també amb autoria de Fabra, publicat el 1932.
Gràcies sobretot a aquestes obres, de les moltes que va escriure, la normalització de la
llengua catalana no va començar del no-res el 1978, quan el català va recuperar l’oficialitat
que li havia estat negada durant tants segles, amb oasis excepcionals de curta durada.
En aquesta IV Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra hem volgut centrar-nos en la projecció del mestre, del filòleg, del gramàtic, del divulgador i del pedagog en l’àmbit catalanoparlant i a l’exterior, com es diu en el títol de la jornada. I per fer-ho hem convidat a
participar-hi especialistes de tot l’àmbit de la llengua catalana: Vicent Pitarch, del País
Valencià; Josefina Salord, de les Illes Balears, i Joan Julià i Josep M. Casassús, de Catalunya.
La conferència inaugural, a càrrec de Josep M. Casassús, es proposa ser un marc per tractar
la figura de Fabra més enllà de la seva tasca de gramàtic i presentar-lo com una persona
compromesa políticament, un ciutadà al servei del país que va posar tota la seva capacitat i la
seva vida al servei de la responsabilitat amb la llengua i amb la democràcia.
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Pompeu Fabra, periodista educador
en la llengua i la civilitat
Josep Maria Casasús
Periodista, catedràtic emèrit de la UPF i membre emèrit de l’IEC

A

questa conferència se centra en la personalitat i en l’obra periodística de Pompeu
Fabra com a educador del públic en l’ús del català modern i, alhora, com a educador
en valors i en formes de les societats més cultes i avançades.
De 1919 a 1928 Fabra va emprar l’article diari per fer una difusió didàctica tant de les
seves Normes ortogràfiques, promulgades el 1913 per l’Institut d’Estudis Catalans, com de la
seva Gramàtica catalana, publicada el 1918 per la mateixa acadèmia de la llengua, corporació
que adoptà com a oficial la doctrina gramatical fabriana.

Fabra educava en la llengua i també en la civilitat; en el contingut dels articles i en el
tracte social. Gent diversa, com Josep Pla i J. V. Foix, periodistes coetanis rellevants, admiraven de Fabra el seu capteniment jovenívol, liberal i tolerant i alhora rigorós, sever, auster,
asserenat. Molts contemporanis aprengueren d’ell l’art de la conversa instructiva i de l’enriquiment moral. Practicava un fair play permanent i natural.
Quan em refereixo a Pompeu Fabra com a periodista educador ho faig en el sentit integral i universal de la locució. Com articulista diari donava lliçons d’educació lingüística i
d’educació cívica.
He articulat aquesta conferència en tres parts: primera part: semblança de Pompeu
Fabra periodista; segona part: Fabra, periodista educador en la llengua; i tercera part: Fabra,
periodista educador en la civilitat.
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Semblança de Pompeu Fabra periodista
D’entrada, permeteu-me que faci una afirmació gairebé òbvia, i de ben segur àmpliament
compartida: ningú no ha confiat tant en el periodisme per a la divulgació didàctica de les
normes del nostre idioma com el gramàtic i lexicògraf Pompeu Fabra i Poch, nascut l’any
1868 a l’antiga vila de Gràcia, actualment Barcelona, i mort a l’exili, el 1948, a la vila de
Prada, comarca del Conflent, a la Catalunya del Nord. Ell ha estat, com sabeu, l’artífex de
la llengua catalana moderna. El periodista Josep Pla, contemporani seu, el va definir com “el
català més important del nostre temps”.
Tal com he avançat, durant un període intermitent de gairebé nou anys, compresos entre
el 1919 i el 1928, Pompeu Fabra va emprar l’article diari com a eina de difusió didàctica
de les seves Normes ortogràfiques, promulgades, com he dit, el 1913 per l’Institut d’Estudis
Catalans, i de la seva Gramàtica catalana, publicada el 1918, ara fa justament 100 anys. Era,
de fet, un encàrrec que havia rebut de la nostra mateixa acadèmia nacional, corporació que
adoptà com a oficial la doctrina gramatical fabriana.
En la tasca de difusió general de les noves regles de l’idioma, sancionades per la més
autoritzada institució acadèmica, Fabra va servir-se, sobretot, dels articles de divulgació de
la sèrie “Converses filològiques” (uns nou-cents en total).
Cal remarcar, tanmateix, que també va recórrer a altres recursos eficients de transferència
de coneixement, com les conferències, els discursos, les lliçons; i, més que res, a la relació
amical amb els escriptors i els periodistes més influents, més renovadors i més responsables
de la seva època.
El proper mes de novembre farà justament 99 anys que Pompeu Fabra va publicar el primer
article de la sèrie periodística intitulada “Converses filològiques”. Ho va fer en el diari de Barcelona La Publicidad (convertit l’1 d’octubre de 1922 en un periòdic escrit totalment en català:
La Publicitat). Aquest fou l’instrument mitjançant el qual va desplegar la seva obra educativa
més eficaç com a propagador del català, elevat per ell a la categoria de llengua moderna.
La primera peça d’aquesta col·lecció de textos breus fabrians va eixir el dia 18 de novembre de 1919. Signada amb la inicial del nom i el primer cognom del Mestre, P. Fabra, duia
per títol “Per la puresa de la llengua”, i com a subtítol “Els castellanismes”.
La rúbrica, epígraf o títol genèric de “Converses filològiques”, amb el qual es faria famós
aquest cicle de treballs per a la premsa, no aparegué fins tres dies més tard, el 20 de novembre. Malgrat això, queda molt clar, tal com va establir el catedràtic Joaquim Rafel i Fontanals, que els escrits fabrians del 18 i 19 de novembre de 1919, publicats a La Publicidad, són
les primeres peces de la sèrie “Converses filològiques” (vegeu la pàgina 4 i la nota 3 de la
introducció a l’edició de les “Converses filològiques” feta per EDHASA el 1983).
La primera etapa d’aquest cicle periodístic fabrià, desplegat a La Publicidad, abastà un
any i tres mesos. Durant aquest període, Pompeu Fabra va publicar 240 articles en aquell
diari escrit íntegrament, aleshores, en llengua castellana. Era ben significatiu que els articles de Fabra fossin els únics que sortien allí escrits en llengua catalana. I també ho és que el
nostre gramàtic primicer encetés aquesta col·laboració quan encara no s’albirava cap besllum
de catalanització del diari.
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Deixeu-me fer una disquisició, un parèntesi, un incís detallat sobre alguns trets pintorescos d’aquell diari on va començar a escriure articles Pompeu Fabra. Pensem que La
Publicidad era un vell diari republicà, fundat l’any 1878. Tot i presentar-se d’antuvi com un
diari informatiu, esdevingué declaradament polític. El seu primer director, Eusebi Pascual i
Casas, era un home fidel a la política republicana, anomenada “possibilista”, que encapçalava
Emilio Castelar.
D’aquella primera etapa del diari, dirigit ben aviat per Eusebi Coromines, en tenim moltes referències gràcies a uns records que va deixar escrits un dels seus primers reporters,
Rafael Moragas. Ell explicà anècdotes representatives del periodisme tronat i paradoxal que
allí es feia en aquells anys diguem-ne pre-Fabra. En posaré uns exemples.
El primer dia que el diari va publicar dues esqueles mortuòries (un gènere d’inserció
publicitària molt apreciat pels administradors de premsa, sobretot a La Vanguardia encara
ara) va sortir, al costat d’aquella peça, un article editorial que res no tenia a veure amb
aquella avinentesa, però que duia per títol “Estamos de enhorabuena”. Era desconcertant.
Amb aquesta frase no volien pas dir que estiguessin contents per la mort que anunciaven a
la columna del costat. Hauria estat de molt mal gust. Potser estaven contents pels dinerons
que ingressaven per aquella primera esquela. Però l’editorial es referia només a una petita
satisfacció política del moment: havien guanyat unes eleccions.
També es va fer famós un altre títol d’article editorial que deia: “Serenos y vigilantes”.
Els serenos i els vigilants eren dos cossos municipals que fins als anys seixanta del segle xx
vetllaven les nits dels barcelonins: uns, els serenos, obrint portals als veïns que anaven sense
claus, i alhora anunciant a crits les hores i el temps que feia; els altres, els vigilants, atents
perquè els delinqüents no fessin de les seves. Uns i altres els trobem ara a faltar, certament.
Els serenos i els vigilants eren personatges inevitables en l’escenari noctàmbul de la ciutat,
formaven part del seu paisatge. Però en el text d’aquella memorable peça periodística res no
es deia dels dos històrics cossos d’agents de l’ordre nocturn ciutadà. Ben al contrari, volia ser
un escrit solemne sobre l’estat d’esperit que el diari propugnava mantenir davant les eventualitats de la convulsa política del país.
En aquesta mateixa línia d’ironia involuntària o d’humor inconscient també ha passat als
annals del periodisme el resum d’un míting republicà, signat per Pere Miquel, que acabava
textualment amb aquestes paraules: “Resumió los discursos elocuentemente nuestro querido director, el digno diputado a Cortes don Eusebio Corominas, cuyo discurso no publicamos por no molestar a nuestros lectores”.
A banda d’aquestes joies anecdòtiques, el diari La Publicidad d’aquella primera època
també va passar dignament a la història per haver acollit la llarga campanya d’articles que va
escriure Jacint Verdaguer sota el lema “En defensa pròpia”. Val a dir que aquest cicle d’articles verdaguerians és un dels grans monuments del periodisme de combat, en un moment de
la història general de la premsa caracteritzat per un predomini excepcional d’aquesta mena
de gènere (el “J’accuse...!” d’Émile Zola en defensa de Dreyfus; i, nou anys més tard, l’article
magistral de Joan Maragall en defensa de Ferrer i Guàrdia). Són unes peces històriques
rellevants en els estudis de periodística comparada.
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Tanco aquest parèntesi discursiu que ha inclòs aquestes concessions a l’amenitat.
Quan Pompeu Fabra començà a col·laborar amb La Publicidad el diari havia canviat notòriament, tanmateix. L’any 1915 havia esdevingut propietari del periòdic el navilier Antoni
Tayà, aconsellat i assessorat per l’advocat Amadeu Hurtado. Un periodista de gran talent,
com era Romà Jori, es va fer càrrec aleshores de la direcció, i va aplegar un bon nombre de
joves escriptors i periodistes. Molts d’ells excel·lirien notablement en la professió anys més
tard. Foren els casos d’Eugeni Xammar, Antoni Rovira i Virgili, Carles Soldevila, Manuel
Brunet, Andreu Nin, Àngel Ferran, Feliu Elias (que signava “Apa”, com a caricaturista).
Aquella La Publicidad renovada esdevingué, altrament, l’òrgan dels aliadòfils barcelonins
durant la Primera Guerra Mundial, anomenada aleshores la Gran Guerra (no en podien
dir ‘la Primera’ pel fet que, òbviament, hom no podia assegurar que en vinguessin més. És
com el cas del guerrer que en marxar de casa un dia de l’any 1618 no podia dir que anava a
la Guerra dels Trenta Anys. Serien afirmacions potser ponderables en metafísica, però no
en ontologia).
L’acceptació de Pompeu Fabra a col·laborar en aquell periòdic feia palesa, si més no, la
voluntat d’exercir la catalanitat lingüística en un mitjà català escrit en llengua castellana.
Però també revelava una concepció pràctica i realista de la tasca de propagació i divulgació
de la llengua catalana, concepció que el menava a utilitzar una plataforma eficaç i amb més
capacitat de difusió que no pas la dels diaris d’expressió catalana.
La sèrie “Converses filològiques” va quedar estroncada l’any 1921. I no es va reprendre
fins al 22 d’octubre de 1922, vint dies després d’haver-se catalanitzat totalment el diari. Cal
advertir que l’agost de 1922 l’empresa de La Publicidad havia estat adquirida per un grup de
gent del partit Acció Catalana. El dia 10 d’aquell mes de 1922 el diari va publicar el primer
article en català: el corresponent a la rúbrica diària “Full de dietari”, que anava a cura de
Carles Soldevila. Cinc dies més tard sortia el primer editorial escrit en llengua catalana.
Però fins l’1 d’octubre de 1922 no s’esdevindria la catalanització total, inclosa, és clar, la
de la capçalera de la publicació, que des d’aquella data figurà en català: La Publicitat. El
director de la nova etapa del diari era Lluís Nicolau d’Olwer, i el seu redactor en cap, Carles
Capdevila i Recasens.
Aquesta nova etapa de les “Converses filològiques” va tenir dues fases pel que fa a la
regularitat en la publicació dels articles. A la primeria –anys 1923 i 1924– la freqüència
de publicació de les notes fou més intensa i regular; però a la darreria –des de 1925 fins a
1928, any en què es va cloure definitivament el cicle– les insercions foren més espaiades i
amb certes interrupcions llargues. Cal remarcar, tanmateix, que, a l’exili, Pompeu Fabra va
reprendre la publicació de les “Converses” entre 1945 i 1947 en el periòdic La Humanitat,
editat a Montpeller.
Tenir accés, avui, als vint-i-tres articles d’aquest periodisme exercit a l’exili és una de les
moltes virtuts del volum número 7 de les Obres Completes, dirigit per Jordi Mir i Joan Solà,
i editades l’any 2010, el mateix any de la mort de Joan Solà.
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Fabra, periodista educador en la llengua
Pompeu Fabra va concebre d’antuvi les “Converses filològiques” com una secció de periodicitat diària. Així ho va explicar el mateix autor, tàcitament, en el darrer paràgraf del primer article de la sèrie, on fa referència a “aquestes notes diàries”. També cal observar, escaientment, que en l’esmentada definició del que serien els seus escrits de la sèrie encetada hi
ha implícita una al·lusió al gènere periodístic que volia emprar: la nota.
Fabra fou fidel a aquest propòsit inicial. Les seves peces són un exemple mestrívol d’un
gènere periodístic molt breu, concís, clar, precís, entenedor, sense enfarfecs; redactat en un
estil aparentment espontani, informal, d’enorme eficàcia persuasiva; i adobat amb uns discretíssims registres d’elegant efecte col·loquial. Les “notes diàries” de Fabra eren certament
unes “converses” com a resultat d’una hàbil i afinada utilització, quasi imperceptible, dels
ressorts retòrics argumentatius per part del seu autor; adés amb el suport d’un plural de
complicitat (“...posat que no vulguem acontentar-nos amb...”, “...quan tractem, doncs, de
donar forma catalana a un llatinisme o hel·lenisme...”); adés amb les citacions sovintejades
de comentaris d’altri, o de cartes de consulta o de resposta que li lliuraven o li trametien els
lectors.
Aquesta darrera remarca ens aporta, altrament, unes clarícies sobre l’abast de la recepció
contemporània de les “Converses filològiques”. Els actuals estudis de periodística valoren
les dades de la correspondència espontània que promou una secció o una rúbrica de diari
–també ara en els diaris digitals– com un dels símptomes més fiables per mesurar el grau de
recepció del treball periodístic.
Tots els testimonis del seu moment –però també els estudiosos fabrians posteriors i les
històries de la premsa catalana– reblen, tanmateix, la impressió altament positiva respecte a
l’àmplia i bona acollida general de les “Converses” de Fabra. La secció del Mestre fou una
de les més llegides –i de les de més èxit per la seva qualitat– de la premsa de l’època. Va ser
una de les més populars i famoses del seu temps. Així ho han explicat tant contemporanis
seus com estudiosos d’ara: Josep Pla, J. V. Foix, Domènec de Bellmunt, Rafael Tasis, Joan
Torrent, Joan Fuster, Joan Coromines, Antoni M. Badia i Margarit, Joan Argenter, Teresa
Cabré, Albert Jané, Joan Martí, Jordi Mir, Joaquim Rafel, Joan Solà.
Hom pot conjecturar, doncs, que, en triar el mot “converses” per identificar genèricament
el seu cicle de lliçons pràctiques recolzades en el suport poderós del diari, Fabra manifestava
implícitament el propòsit de mantenir un lligam directe, amical i amè amb els lectors. En
definitiva, un propòsit educador. I va excel·lir en el desplegament d’aquest projecte perlocutiu. Assolia el seu objectiu de pedagogia social mitjançant la combinació reeixida de solucions pragmàtiques, recolzades en un domini natural de les receptes argumentatives més
modernes, i sancionades positivament per uns resultats persuasius evidents.
El setmanari En Patufet, el periòdic de més difusió a Catalunya fins al desembre de 1938,
dirigit particularment a la canalla, tot i que era llegit per pares i, sobretot, per avis, havia
adoptat des d’un primer moment les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans. Era, doncs,
una formidable eina d’educació lingüística, un complement, en definitiva, al periodisme
didàctic de Pompeu Fabra
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De la mateixa manera, i en una altra escala de valors, la plataforma periodística de L’Avenç
havia estat el mitjà providencial que l’any 1912 va permetre a Fabra educar els intel·lectuals
en la seva proposta regeneradora de la llengua.
La fórmula de la conversa, emprada amb una finalitat pedagògica, relliga amb unes acreditades tradicions literària i periodística, tant a Catalunya com en les cultures foranes més
properes.
Les “converses” de Fabra, justament, s’acostaven més als registres de diàleg indirecte–
tanmateix, més natural– propis d’una admirable escola universal d’articulisme periodístic
(des del to confidencial del periodisme de Joseph Addison, de Samuel Pepys i de Charles
Dickens, en la cultura anglosaxona, fins a l’estil “conversacional” que propugnà César González Ruano en la cultura castellana) que no pas als diàlegs retòrics de la tradició platònica i
erasmiana que passa, a Catalunya, per Bernat Metge, Lluís Vives, Vicent Blai Garcia i Josep
Coll i Vehí.
Fabra escrivia sovint els seus curtíssims articles per a La Publicitat en una de les taules de
la biblioteca de l’Ateneu Barcelonès. S’havia adaptat al mètode de treball dels periodistes de
la seva època: el d’escriure a qualsevol hora, i en qualsevol lloc.
Josep Pla va descriure com, molts dies, cap al tard, Fabra redactava el seu treball per al
diari en una taula de l’Ateneu, amb “un torterol de fum fidel i mandrós darrera l’orella”.
Pompeu Fabra, com sabeu, fumava en pipa.
En aquella hora darrera, la de la vesprada, un cop enllestida una de les seves “Converses”,
Fabra acostumava a reunir-se amb els periodistes que feien tertúlia a l’Ateneu bo i esperant
l’hora d’entrar en el diari (aleshores la gran majoria d’ells treballava de nit).

Fabra, periodista educador en la civilitat
La conversa de Fabra amb aquests periodistes era també una lliçó constant de capteniment exemplar, d’estil i de ciutadania. Amb calma, serenitat, autoritat, humor i agudesa,
Pompeu Fabra, segons diu Pla, dialogava amatent amb els seus companys, davant d’una
cervesa, fumant una pipa, mentre feia temps per tornar a agafar el tramvia que el duia a
Badalona, ciutat on vivia aleshores el gramàtic.
Les “Converses filològiques” de Fabra, obra eminentment periodística, eren, a més, una
obra rellevant de periodisme modern, en el sentit que el seu autor s’havia imposat assolir una
bona acollida, una àmplia recepció popular, una alta eficàcia perlocutiva.
En una entrevista de 1920, reportada anys més tard per Josep Pla, en “Homenots I” de
l’Obra Completa (Barcelona, 1969), Fabra va explicar que allò que pretenia amb la seva col·laboració periòdica a La Publicitat era ensenyar a escriure i a parlar el català correctament, cosa
“sensiblement distinta” –deia Fabra– a ensenyar a escriure i a parlar amb correcció gramatical.
“La correcció gramatical –deia– és una qüestió de l’ordre, de la higiene. L’altra és una qüestió
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del pensament. Les llengües tenen un esperit, un geni que en condiciona la morfologia i la
sintaxi. Si podem tornar a la construcció correcta i autèntica, apareixerà l’esperit de la llengua”.
Una bona prova d’aquests propòsits tan pragmàtics són els exemples positius a què va
recórrer l’autor des de les “Converses” més primerenques. Solen ser textos extrets de la prosa
informativa antiga: petits fragments de les quatre grans cròniques, considerades avui autèntics
monuments del protoperiodisme en català (particularment les de Ramon Muntaner, Jaume I
i Pere III); paràgrafs de lletres i de documentació cancelleresques (del rei Martí, de Pere III),
i frases de les obres cabdals de la literatura medieval (Bernat Metge, Ramon Llull, del Tirant
lo Blanch).
En aquesta feina de rasclar en el camp del català antic, Fabra comptava amb un col·laborador expertíssim, excepcional i extremament documentat: Jaume Massó i Torrents. A ell li
devem, en definitiva, l’aportació erudita de la matèria primera que va facilitar la revifada de la
nostra llengua, sense que calgués resignar-nos a cercar manlleus forans. La tasca combinada
de Fabra i Massó i Torrents fou essencial, en aquest sentit, per a la germinació, en definitiva,
d’un periodisme modern català escrit en un llenguatge genuí. En els textos dels reporters
medievals, que Massó i Torrents facilitava a Fabra, hi trobem solucions pròpies, clares, àgils i
precises per resoldre problemes de semantització periodística moderna.
Quan es tractava, però, de blasmar els errors o d’assenyalar exemples negatius, de mal
llenguatge, Pompeu Fabra anava a raure a la prosa informativa moderna, la dels diaris i publicacions populars. En una “conversa” del mes d’agost de 1920, posem per cas, Fabra retreu que
el famós Patufet –que era la “televisió” i el WatsApp de la mainada de l’època– era una publicació mal escrita, tot i que respectava les Normes de l’IEC. I en altres articles del mateix any
Fabra criticava també mals usos de l’idioma en publicacions de tant prestigi com La Revista,
D’Ací i d’allà i La Veu de Catalunya.
La idea d’aquesta mena de conversa periodística fabriana, utilitzada com a instrument
didàctic en matèria de llengua, fou represa més tard en la pràctica divulgadora catalana. Així,
una obra publicada per Joan Coromines l’any 1971 porta per títol “Lleures i converses”. I
palesen també aquesta influència fabriana la valuosa tasca d’Albert Jané, desplegada sota la
rúbrica “El llenguatge” des del primer número del diari Avui (23 d’abril de 1976) i altres
iniciatives més modestes, com la secció “Bugada lingüística”, de Josep Baiget, publicada des
de 1962 en el primer periòdic en català editat a les Corts després de la guerra (el Butlletí de
l’Orfeó de les Corts).
Ultra el seu valor intrínsec, les “Converses filològiques” de Pompeu Fabra presenten uns
trets periodístics remarcables, com el fet de ser un dels cicles de més llarga durada de l’articulisme català especialitzat, potser el més dens i constant en matèria de divulgació acadèmica
i científica.
Vist des d’aquesta perspectiva, el cicle fabrià a La Publicitat és també, més enllà de la
seva especialitat, una mostra reeixida de periodisme científic en llengua catalana, com ho són,
en altres branques del coneixement, molts treballs de Joaquim Xirau, Joan Crexells, Ramon
Turró i, sobretot, Pau Vila, el més comparable a Fabra pel seu domini de les tècniques de
divulgació popular.
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Cal remarcar, d’altra banda, que Pompeu Fabra va iniciar aquesta extraordinària obra de
divulgació periodística quan la intensa polèmica filològica sobre la renovació de la llengua
catalana, per ell propugnada, s’havia esvaït gairebé del tot. Va esperar que passés la tempesta
de les discussions més o menys acadèmiques entre els seus partidaris i els seus detractors
abans de desplegar les veles noves d’aquell modest vaixell dels seus articles, que servirien per
assenyalar un nou rumb en l’expansió de la cultura catalana.
Aquella contenció en el debat, aquell saber esperar amb serenitat i amb una perseverança
radicalment civilitzada era una manifestació més del seu tarannà exemplar, del seu mèrit com
a educador integral.
Quan em refereixo a Pompeu Fabra com a periodista educador, ho faig doncs en el sentit
integral de la locució. Fabra educava per a la llengua però també educava per a la civilitat. Ja
he anticipat que gent tan diversa com Josep Pla o Josep Vicenç Foix, dos dels periodistes més
reeixits d’aquella esponerosa etapa d’entreguerres, admiraven de Fabra el seu capteniment
jovenívol, liberal i tolerant, i alhora rigorós, sever, auster i asserenat. Molts dels periodistes
contertulians seus a l’Ateneu aprengueren d’ell l’art de la conversa instructiva, de l’enriquiment col·loquial.
Segons Pla, Fabra practicava el fair play d’una manera permanent. Potser per aquesta raó,
Foix el va descriure, a les pistes del Pompeia, com un personatge que tenia “tot l’aire noble,
estirat i eixut d’un campió britànic de tennis”.
L’esport era per a Fabra una escola de civilitat. Per aquesta raó fou un promotor actiu de
Palestra, un moviment que educava el jovent en una ètica patriòtica de l’esforç intel·lectual, la
disciplina solidària i l’exercici físic, i també en un concepte ampli de la cultura que abastava
l’interès pel patrimoni natural i pel patrimoni creatiu humà.
Fabra practicava el tennis i la natació. Jugava a tennis amb la seva filla Carola (1904-1998),
una esportista brillant que l’any 1928 va ser campiona de Catalunya. Quan triava temes de
lèxic per desplegar les seves “converses” per a la secció diària a La Publicitat, Fabra anava a raure sovint a termes de la pràctica del tennis, del futbol o de l’automobilisme. Podeu consultar,
en aquest ordre de coses, l’Hemeroteca Digital d’Autors (HDA), el portal d’obra periodística
i actual dirigit pel catedràtic Jaume Guillamet, membre de l’Institut d’Estudis Catalans.
Juntament amb el Carles Soldevila del llibre L’home ben educat i de les columnes, també
diàries –els “Fulls de dietari”–, també a La Publicitat, el mestre Fabra era una personalitat
genuïna de la segona generació del Noucentisme, formada per arquetips de l’intel·lectual del
Noucentisme avançat, cosmopolita. Maldaven per l’ordre conceptual, per l’ordenació. La de
la gramàtica i el diccionari, en el cas de Fabra; la de la intel·ligència social, l’etiqueta, en el de
Carles Soldevila; la de la urbanística enjardinada, en el cas d’un Nicolau Rubió i Tudurí que,
posat a ordenar, ho feia també respecte a la manera de caçar a l’Àfrica tropical. Eren esperits
refinats. Encarnaven un Noucentisme capaç d’atreure les classes benestants a les causes del
catalanisme i de la República.
Pompeu Fabra i Carles Soldevila eren homes receptius a les tendències i novetats que arribaven a Catalunya des de cultures de referència, com l’anglesa o la francesa. En aquest sentit,
el Noucentisme era a Catalunya, a parer meu, una Il·lustració tardana. Era la Il·lustració
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pendent des de feia un segle a la Catalunya continental. Era la Il·lustració en català que, com
ens diu Josefina Salord, podem observar a Menorca poc temps després de la seva desclosa a
França.
En les tertúlies amb periodistes i intel·lectuals, Fabra escoltava amb la màxima atenció.
Omplia la pipa sense presses. Contestava –va dir Pla– amb la seva naturalíssima, magistral
claredat, sense remarcar mai la seva posició. Esperava el resultat sense forcejar, sense insistir,
amb la natural curiositat, però d’una manera absolutament neutra. Callava molt sovint. No
parlava mai si no era convidat a fer-ho. I evitava parlar de qüestions que no coneixia. Quantes
lliçons d’educació professional i cívica va donar!
Per aquesta raó, en matèria de llengua, però també de cultura i de civisme, fou el català providencial que, com digué Josep Vicenç Foix, “ens va endreçar el mas i ens va garbellar el gra”.
Carles Riba, en els seus “Escolis” (pàgina 25), va deixar escrit que “els enemics serà l’única
cosa que mancarà a la glòria de Pompeu Fabra”.
Foix també va dir d’ell que era “un mestre de gramàtica, però també de contenció” (a Catalans de 1918, pàgina 35).
Teresa Gibert, una jove promesa del periodisme català a qui la guerra va estroncar la carrera,
va publicar en el setmanari comunista Meridià, el 25 de febrer de 1938, un article a propòsit
de la jubilació de Fabra, quan el Mestre va complir 70 anys, el 25 de febrer de 1938. Deia ella
amb motiu d’aquell esdeveniment que “Fabra. tan modest, no s’adona de la seva personalitat,
tan interessant per a Catalunya en la seva tasca d’artífex de la llengua, ni del deute constant
que li tenim nosaltres, els joves”. I afegia: “Mai com en el cas de la jubilació oficial de l’antic
professor de l’Escola d’Enginyers, de Bilbao, per a bastir tota una teoria sobre les jubilacions
automàtiques. Tots els qui per goig o per necessitats d’estudis freqüenten l’aula on Pompeu
Fabra exerceix el seu professorat, saben el valor que pot tenir aquesta jubilació del catedràtic
de Llengua catalana de la Universitat de Barcelona. Avui, però, la nostra Universitat Autònoma haurà d’usar de les seves ‘facultats d’autonomia’ per a fer que l’automatisme reglamentari
de l’Estat produeixi els menys estralls possibles. Això no vol pas dir que la vida fecunda i laboriosa de Pompeu Fabra no sigui creditora del descans que se li vol reconèixer...; però, apart
de la seva voluntat i de la seva salut –que per molts anys li siguin conservades–, hi ha aqueixa
necessitat imperiosa, que passa per damunt de tot i s’imposa, per a seguir, sistemàticament,
amb el goig de contribuir en la formació espiritual d’aquestes generacions que hem tingut la
sort d’ésser deixebles seves”.
Aquest text de Teresa Gibert és un bon testimoni coetani de com Fabra influïa també en
una joventut que es formava a les seves aules en el coneixement sòlid de la llengua, però també
en la consciència crítica i en un capteniment civil responsable.
La dimensió educadora del Pompeu Fabra periodista no es va limitar, certament, a la funció de divulgador de la seva pròpia obra com a gramàtic i lexicògraf. La seva força eficaçment
persuasiva com a educador integral va irradiar també en la conducta cívica, en el capteniment
professional, en les maneres de dialogar, en l’estil sobri de viure plenament, fins i tot en el
vestir, en el gesticular, i en la manera neta de gaudir dels lleures i els esplais. Tant el seu
periodisme de les “Converses filològiques” com el testimoni dels seus companys en el diari i
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en les tertúlies de l’Ateneu traspuen aquests valors d’integritat ètica (ètica entesa en el sentit
aristotèlic del terme).
Ho diu tot, en aquest ordre de coses, que acceptés la responsabilitat de president del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona, on era catedràtic l’any 1932, i que en aquell
càrrec es mantingués fidel al president de la Generalitat en la nit infausta del 6 d’octubre de
1934. Aquesta lleialtat patriòtica li va comportar que fos empresonat durant sis setmanes en
el vaixell Uruguay, ancorat al port de Barcelona, juntament amb el Govern de Catalunya i uns
dos milers de patriotes.
Fabra va romandre a Barcelona durant tota la guerra, i va marxar a l’exili l’últim dia de la
Catalunya republicana.
No cal dir com encertaren plenament les institucions de la Catalunya autònoma (el Govern i el Parlament de la Generalitat) en posar el nom de Pompeu Fabra a la més nova i renovadora de les universitats públiques catalanes, concebuda en la seva fundació com un esquer
capdavanter de la política de regeneració de l’ensenyament superior i de la recerca científica a
Catalunya. Un propòsit, encara noucentista, si voleu, que agermana avui i tostemps la Universitat Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans.
Es bo que l’exemple educador de Fabra, sobretot per als qui ensenyen –o hem ensenyat–
periodisme, ens guiï en una tasca que, com la seva, ha de ser tenaç, discreta, amable, eficaç,
pràctica, constructiva, viable i exigent.
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La projecció de Pompeu Fabra damunt
el País Valencià durant la Segona República
Vicent Pitarch i Almela
Membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans

1. Objectiu
Al cap de cent anys d’haver estat publicada la Gramàtica catalana, la primera de les grans
obres de Pompeu Fabra, constatem que aquest personatge irrepetible no solament continua
atiant l’interès dels investigadors, sinó que l’obra i la personalitat del geni ordenador de la
llengua catalana, lluny d’esmorteir-se amb el temps, s’acreix entre sectors socials, progressivament més extensos, de la catalanitat.
El fenomen, per descomptat, abasta a la societat valenciana, al si de la qual la recepció
del llegat fabrista hi ha fet progressos unida al procés de formació, extensió i consolidació
del valencianisme, entès aquest com a moviment social dinamitzador de la normalitat politicocultural o, amb més precisió, de la conscienciació nacional. Certament, el fabrisme era
una opció de transcendència per al País Valencià, tal com va expressar el professor Manuel
Sanchis Guarner en termes de dilema: “o Fabra o el caos”. La disjuntiva, indiscutiblement
il·lustrativa si l’apliquem a l’àmbit de la codificació lingüística, esdevé així mateix clarificadora del conjunt del panorama sociopolític.
Ben mirat, hem de congratular-nos del fet que també al País Valencià Pompeu Fabra
hagi esdevingut un valor a l’alça i, de manera correlativa, constatem que com més va més
ben conegudes ens són les connexions que flueixen entre el fabrisme i la construcció del nou
valencianisme.
Precisament, un aspecte puntual de les tals relacions –en concret, el tractament que la
premsa valenciana de la Segona República espanyola va dedicar a la recepció del fabrisme–
centra el tema d’aquesta conferència.
Advertim d’entrada que el camp de recerca que ens proposem d’analitzar, la premsa valencianista, està delimitat per dos tipus de coordenades: una de temporal i l’altra de temàtica.
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2. El marc històric
Pel que fa a l’eix cronològic, el situem en el decenni, considerat en termes amplis, que
transcorre entre els anys 1927 i 1937, un període que acabem d’identificar, de manera expeditiva per bé que imprecisa, amb la Segona República espanyola. El 1927 ens ve condicionat
per l’aparició del setmanari Taula de lletres valencianes. Recordem que el règim d’excepció
presidit pel general Primo de Rivera reorientà el rumb sota el Directori Civil (l925-1930),
que va permetre, per exemple, la publicació de Taula. Així mateix, el segment temporal que
ens hem fixat fou un període d’especial transcendència per a la societat valenciana actual,
damunt el qual, doncs, la premsa que seleccionem havia d’exercir un paper singular. D’altra banda, les capçaleres periodístiques que analitzarem contribuiran a il·lustrar, si més no
pel que fa al País Valencià, el diagnòstic que Jordi Mir enunciava amb els termes següents:
“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” (Mir 2016: 39).
Com a context precursor del valencianisme de la República, considere oportú de reportar
ací uns quants fets rellevants. Per exemple, el mateix mes (gener de 1913) que l’IEC publicava les Normes ortogràfiques, la secció barcelonina de la Joventut Valencianista treia a la llum
pública el seu òrgan mensual Joventut Valencianista, que al cap de vuit números seria substituït per València: portant-veu de la Joventut Valencianista (setembre de 1913). Notem l’originalitat que representava el fet de ser el primer periòdic redactat en dialecte valencià fora
del país i, per damunt de tot, no podem passar per alt que Joventut Valencianista i València
comptaven amb col·laboradors plenament identificats amb la flamant normativa ortogràfica
de l’IEC.
En tota una altra direcció, obertament divergent, circulava el Rat Penat, el qual, tot i
que disposava d’algun element inconformista –cas de Jacint Maria Mustieles–, es decantà
per l’ortografia alternativa que encarregà al pare Lluís Fullana, l’autor de les anomenades
Normes de 1914 (Climent 2018: 225-229). Aquestes normes del Rat Penat no sols esdevingueren un fracàs sinó que representaren la ruptura definitiva entre aquesta mòmia jocfloralesca i la Joventut Valencianista. N’eren testimonis capdavanters el poemari de Jacint Maria
Mustieles, Breviari romàntic (València, 1913, amb la presentació de Josep Carner), així com
La Nostra Terra (1913), el setmanari dels “regionalistes” castellonencs, i Pàtria Nova (València, 1915).
En vespres de la dictadura primoriverista, els dos corrents antagònics del valencianisme,
que, en termes simplificadors, podem agrupar entre el ratpenatisme, a una banda i, a l’altra,
la Joventut Valencianista (“les joventuts irreverents”, que en diria, en expressió afectuosa, Jaume Bofill i Mates), són susceptibles de ser identificats com a fullanistes i fabristes,
respectivament.
Aleshores el prestigi de Fabra com a lingüista i com a teòric del nacionalisme catalanista
modern ja havia penetrat els diversos sectors valencianistes i Fabra començava a esdevenir
l’autoritat incomparable del valencianisme més inquiet (Pitarch 2011). Dels seus contactes
personals amb el país tenim documentada la visita a València, l’any 1915, formant part
d’una delegació de l’IEC, amb l’objectiu de promoure-hi iniciatives –l’edició de textos, en
primer lloc– de foment de la lectura en català, unes iniciatives que tot seguit formarien part
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del canemàs de militància amb què començaria a funcionar Nostra Parla (Graña 1995), la
primera associació pancatalanista, que fou constituïda a Barcelona el 1916 i que comptaria
amb Pompeu Fabra entre els seus col·laboradors. Tinguem en compte que de la junta directiva fundacional, que presidia Guillem Forteza, n’era vocal Jesús Ernest Martínez Ferrando;
així mateix, a la primavera de 1918 era constituïda la secció valenciana de Nostra Parla.
El 1918 fou l’any de la publicació, al butlletí de l’entitat, de l’article emblemàtic de Fabra
“Dèiem una vegada a un escriptor valencià” i, l’any següent, Adolf Pizcueta hi publicava un
article en el qual recollia els punts bàsics del discurs nacionalista que Pompeu Fabra acabava
d’exposar dins el cicle “Sobre la unitat substancial dels pobles de llengua catalana”.
Pel que fa, en concret, a les comarques valencians septentrionals, el focus de recepció i
difusió del fabrisme fou, sense comparació possible, la Societat Castellonenca de Cultura.

3. Els sis periòdics seleccionats
Del conjunt de capçaleres en català que van publicar-se a la ciutat de València durant
l’època que ens hem marcat en sobresurten les tres següents, que cite per ordre cronològic:
Taula de lletres valencianes (TLV), El Camí (EC) i La República de les Lletres (LRL), que
constitueixen la tríada emblemàtica de la premsa valencianista apareguda abans de la guerra
d’Espanya. En el nostre cas, n’ampliem el repertori amb tres revistes més: Acció Valenciana
(AcV), Avant (Av) i El País Valencià (EPV). Val a dir que totes sis disposaren de recursos
econòmics més aviat precaris i tingueren una durada breu, que en cap cas no excedí els tres
anys i un mes (cas de TLV). Remarquem, d’entrada, que totes sis eren redactades mitjançant
un registre lingüístic fabrista –naturalment, entès des de la modalitat valenciana–, fins i tot
les que circulaven abans d’haver estat acceptades les Normes de Castelló, de les quals, no
cal dir-ho, aquestes publicacions periòdiques en foren promotores decidides. Representen
el valencianisme més modern, culte i urbà, amb predomini de les opcions polítiques d’esquerra, alhora que els seus redactors i col·laboradors compartien el compromís decidit en la
normalització social de la llengua catalana i la sintonia amb els moviments catalanistes del
Principat, dels quals sovint es consideraven admiradores i seguidores.
3.1. Taula de lletres valencianes (1927-1930)

Així que obrim els primers números de TLV hi detectem que, entre els objectius centrals
de la revista hi havia el d’acostar Catalunya al País Valencià i, de manera correlativa, el de
la vindicació i consolidació del català literari, que, ben mirat, no era sinó la fita que tenia
en l’horitzó la reforma fabriana. “Si el renaiximent valencià ha de ser cosa considerable s’ha
de crear una llengua literària”, hi sentenciava Carles Salvador. En aquesta mateixa direcció
apunta una altra constant de TLV, que bé mereix de ser remarcada: la seua posició favorable
a restaurar l’entitat nacionalista Nostra Parla, una iniciativa que testimonia l’avanç de la
consciència nacional, de component fabrista, entre el jovent del valencianisme.
La llengua literària havia d’ésser “naturalment neta de barbarismes, subdialectalismes
i de l’abundós toll de faltes gramaticals”, això és, la consigna fabriana de la “depuració”
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idiomàtica; i “escrivint amb ortografía apropiada”; fet i fet, es tractava de “reintegrar la llengua pròpia en tota la seua puresa i majestat”, una tasca que, “per ventura, esdevé més lleugera, amb els ulls fits al model de la Catalunya germana”. C. i Francesc Caballero i Muñoz
encapçalaren, a les pàgines de TLV, la defensa d’aquest model fabrià de llengua. Tot i això,
l’article que expressava el reconeixement més entusiasta del mestratge gramatical de Fabra
el publicava a TLV Eduard Martínez Ferrando, un text que, de fet, era la ressenya que hi
dedicava a l’obra de Revest La llengua valenciana, al qual retrau que estigmatitze de barceloní el lèxic que avalen els escrits fabrians. Ben mirat, és la reforma fabriana la que ha tret del
caos les pautes de comunicació nacional de la catalanitat:
És el miracle d’una llengua en la seua hivernada i que renaix a nova primavera, degut al gran
talent filològic i vast coneixement dels idiomes que posseix (sic) aquest orfebre del català
o valencià que es diu En Pompeu Fabra. Quan en aquelles admirables Converses filològiques, que cita l’amic Revest, corregeix els errors gramaticals d’un escriptor, ¿no és veritat
que corroboren que la Gramàtica és un art i el gramàtic un artiste, sobretot si és un Fabra,
davant la lapidària esmena del cas?

Després del primer viatge a València, el 1915, Pompeu Fabra hi va tornar, tot acompanyant Jaume Bofill i Mates, que feu el discurs de mantenidor als Jocs Florals, el 30 de
maig de 1930. De les impressions que en va traure el mantenidor, va publicar “València”,
que, ben mirat, no era sinó la reproducció del missatge que Pompeu Fabra havia adreçat
als escriptors valencians el 1918: “No és la nostra producció que han d’imitar, sinó el procediment que hem seguit per obtenir-la. Retrobant la seua ànima, es retrobaran germans
nostres”.
D’aquesta visita de Fabra a València, l’any 1930, se’n feia ressò Adolf Pizcueta al diari
republicà de València El Pueblo, mitjançant un article en què traçava un dels elogis més
contundents de la personalitat i de l’obra de Fabra. La visita també va tenir repercussió a
la premsa barcelonina, mitjançant l’entrevista que va concedir a “Martí Martell” (Miquel
Duran i Tortajada), i que fou reproduïda, tot seguit, per TLV: “Lo que diu Pompeu Fabra
del seu viatge a València”. El Mestre s’hi lliura a reproduir el fil argumental de l’article
emblemàtic de Nostra Parla de 1918.
Per la seua banda, la redacció de TLV no va deixar passar l’ocasió de posar l’èmfasi en
la singularitat que havien representat els Jocs Florals de 1930, a causa, precisament, de la
participació de Jaume Bofill i la presència de Pompeu Fabra. Sense renunciar a la percepció
compartida pels joves nacionalistes, segons la qual els Jocs Florals estaven “desplaçats de la
sensibilitat moderna, com una supervivència anacrònica de temps passats”, els de 1930 eren
mereixedors d’una valoració positiva, gràcies a Bofill i Mates, “un dels més fins i treballats
poetes de la Catalunya actual”, i a Pompeu Fabra, “gràcies a ell, el llenguatge s’ha unificat,
tothom pot escriure correctament i el català és una llengua normal, com el francés o el
castellà”.
Al número 14 (novembre de 1928), mitjançant l’extensa nota “Homenatge a Pompeu
Fabra”, TLV s’adheria, en termes entusiàstics, a l’homenatge nacional que acabava de ser
anunciat per tal de commemorar el seixantè aniversari del Mestre. A la nota, la redacció de
la revista hi feia valoracions com aquestes:
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No és estrany que el nom de Pompeu Fabra resulta conegut per als que han dedicat alguna
atenció al renaiximent de Catalunya i àdhuc per als que viuen despreocupats de la seua
marxa […] La seua labor des de l’Institut d’Estudis Catalans –verdadera Acadèmia– té el
prestigi de l’assentiment unànime […] Pompeu Fabra és la màxima autoritat en les qüestions
lingüístiques del català actual.

I tot seguit la nota de TLV reproduïa el fragment central de la convocatòria, que estava
signada per Josep Carner, Josep M. de Casacuberta, Joan Estelrich, Jaume Massó i Torrents,
Nicolau d’Olwer, Carles Riba i Antoni Rovira i Virgili. Davant la convocatòria de l’homenatge, Carles Salvador insistia en l’objectiu de la llengua literària, mitjançant un altre article
que acabava amb la consigna: “I practiquem cada dia: les Normes gramaticals de Mestre
Fabra”.
TLV va publicar un article que, per bé que no conté cap al·lusió explícita a Fabra, no sé
estar-me d’esmentar, atesa la seua originalitat. Es tracta d’“Excursionisme”, una col·laboració d’Artur Perucho. Devia constituir una de les mostres pioneres –si no és que fou la
primera– de textos, al si de la premsa valencianista, que propugnaven la pràctica de l’excursionisme com a exercici “útil per a la salut i fins per al progrés de la pàtria”, “perquè
l’excursionisme, a més de ser una bona escola de voluntat i un immillorable exercici físic, és
el millor mitjà que existeix per a fer sentir i fomentar el sentiment del veritable patriotisme”.
Si ens hi fixem, no costa gens de percebre el missatge que aviat acabaria transmetent Pompeu Fabra a través de Palestra. I ací m’heu de permetre una postil·la simpàtica. L’article de
Perucho començava amb l’al·lusió a una excursió a Penyagolosa, que fou motiu d’un incident
divertit i pintoresc. Ara sabem del cert que l’excursió l’havia organitzada Josep M. de Casacuberta, que aleshores havia esdevingut una altra mà dreta de Mestre Fabra i continuava
sent un dels actius militants de Nostra Parla.
Entenc que les notes precedents són prou per confirmar que TLV va esdevenir una magnífica pantalla de projecció de la figura de Fabra damunt el País Valencià. De tota manera,
he deixat per al final la iniciativa amb què la revista va dur a terme la contribució més decisiva en la propagació de la reforma fabrista per terres valencianes, mitjançant les Normes
de Castelló: la crida emblemàtica “Als escriptors valencians i a les publicacions valencianes”,
que fou definitiu en l’èxit de les Normes del 1932.

3.2. Acció Valenciana (1930-1931)

AcV era l’òrgan d’Acció Cultural Valenciana, l’entitat que aplegava el sector valencianista més il·lustrat, en bona part format per joves universitaris. Si atenem al perfil que en
va esbossar un dels seus membres, Emili Gómez Nadal, Acció Cultural havia d’ésser una
mena d’adaptació valenciana de l’entitat Palestra, dirigida per Pompeu Fabra. Eren considerables, doncs, les possibilitats de lideratge, en l’àmbit cultural però també civil, que el
lingüista de Gràcia tenia a l’abast, dins el món intel·lectual valencianista.
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Així doncs, des de les primeres pàgines AcV manifesta amb naturalitat unes conviccions
clares respecte de la unitat de la llengua i una sensibilitat notable envers la realitat politicocultural del Principat, que incloïa la lleialtat plena a l’IEC, amb alguna escletxa aïllada,
tanmateix.
Naturalment, el debat a l’entorn de la normativització del català al País Valencià ocupa
un dels focus d’interès tot al llarg de l’any que va durar AcV. Com no podia ser altrament, hi
eren sistemàtiques les al·lusions a l’IEC i, de manera més o menys explícita, a l’obra fabriana; naturalment, com a marc de referència hi apareixen, posem per cas, o bé les ressenyes a
La llengua valenciana, de Lluís Revest, o bé l’enquesta feta a diverses personalitats del país
sobre l’eventualitat de crear una Acadèmia de la Llengua, amb la intervenció de personalitats valencianes (Josep Sanchis Sivera, Teodor Llorente i Falcó, Lluís Revest) però també
de fora (Antoni Maria Alcover, Nicolau d’Olwer, Jaume Bofill i Mates) i, per descomptat,
Pompeu Fabra, “el mestre de tots”,
l’il·lustríssim filòleg (que) no necessita cap mena de presentació, car la seua figura és coneguda per tot lo món. Ha segut el creador de la llengua catalana moderna i de l’ortografia més
racional que existeix a hores d’ara.

Pel que fa al model de llengua, AcV hi aportava les contribucions valuoses d’Emili
Gómez Nadal i d’Artur Perucho. Gómez Nadal ridiculitzava el “localisme, provincianisme, indigenisme, tres aspectes d’una mateixa manifestació de sentimentalisme insuficient”,
tot demanant generositat, superació dels prejudicis anticatalanistes i sobretot voluntat per
emular els avanços que ha fet Catalunya en el camí de la normalització lingüística. Els
valencians hem de ser capaços –propugnava– de mantenir dins la llengua literària els nostres
trets morfològics, amb el benentès que aquest objectiu solament reeixirà, segons ell, en la
mesura que la societat es comprometa en la normalització lingüística, un plantejament que
ell arrodonia amb les indicacions següents:
I així com ens ha donat [el Principat] ja una ortografía –excel·lent, siga dit amb tota sinceritat!– ens imposarà, tal volta, una morfología –cosa menys acceptable– per quina fixació no fa
molts mesos propugnava Pompeu Fabra des de les pàgines de La Revista.

Des d’una altra posició, Artur Perucho es refugiava en la complexitat del panorama sociolingüístic de la catalanitat per justificar les seues reticències davant la proposta de la composicionalitat com a criteri per elaborar el model lingüístic. Defensor vehement de l’IEC (“el
gloriós Institut d’Estudis Catalans”) i fabrista decidit, plantejava quatre condicions, força
contundents, per controlar el factor composicional en l’establiment de la llengua literària.
En un altre àmbit, una notícia breu de la revista, inserida al seu número 14, ens situava en
la pista d’una faceta original d’AcV, el de la promoció de l’ideari fabrià que va expressar-se
a través de Palestra. La notícia informava de l’històric Campament de Germanor Catalana,
al Pla de la Garga (Solsonès), compartit per Palestra, Acció Cultural Valenciana i Associació per la Cultura de Mallorca. Definitivament, Palestra va constituir una de les fites que
orientava l’acció d’Acció Cultural Valenciana i, al capdavall, un dels conductes a través del
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qual penetrava el mestratge fabrià, especialment en la joventut universitària i en algun altre
sector de la intel·lectualitat.

3.3. Avant (1930-1931)

La capçalera completa era Avant. Setmanari valencianista republicà, i el seu consell de
redacció estava integrat per alguns dels “nostres companys”, anunciava TLV, tals com Maximilià Thous Llorens, Francesc Almela i Vives, Adolf Pizcueta i Carles Salvador. De tota
manera, Av va mantenir, tot al llarg dels tretze mesos que va ser al carrer, una orientació
més política que no cultural.
Tot i això, és força inqüestionable la identificació d’Av amb la reforma fabriana i, en sentit
ampli, amb les línies generals del seu catalanisme; en concret, de la responsabilitat amb
què Av afrontava el problema de la qüestió lingüística n’és testimoni el fet que al número 2
s’afanyava a transcriure la decisió “Per a la reglamentació ortogràfica” que acabava de prendre la Societat Castellonenca de Cultura.
Així mateix, des dels primers números Carles Salvador s’hi dedicà a promoure Palestra,
en la línia iniciada per TLV i continuada per AcV. Per descomptat, ell, com a fabrista de
mena, considerava Palestra una organització fonamental en la nova societat que el valencianisme tenia en l’horitzó:
Precisament d’esta finalitat estem enamorats: Pàtria i Llibertat. Quina és la tasca dels valencianistes si no esta? Què venim fent i predicant des de “Pàtria Nova” d’ara fa quinze anys?
Quins són els nostres objectius si no estos que Palestra ha sabut infondre en la seua organització del jove encara que nosatres no tingam una entitat parella? Pàtria i Llibertat és el
crit de les joventuts catalanes acoblades a Palestra i la mateixa Llibertat i la mateixa Pàtria
anhelem els valencianistes.

3.4. El Camí (1932-1934)

Entre les diverses fites que assolí EC s’hi compten la d’haver superat els tres mil subscriptors, la de màxima quantitat de números (133) editats entre la premsa valencianista de
la República i la de màxima influència damunt el valencianisme polític de l’època. Entre els
seus objectius centrals convé destacar-ne quatre: la confluència dels diversos corrents valencianistes, l’exhortació a la lleialtat lingüística i a l’alfabetització (en sintonia amb el binomi
fabrià de llengua i pàtria), la defensa de l’Estatut valencià i la vindicació i consolidació de
les Normes de Castelló.
Als tres mesos d’eixir al carrer, EC introduïa amb decisió el tema de l’excursionisme
percebut amb l’orientació renovadora que impulsava Palestra dins el catalanisme. L’article
en què Vicent Penyafort invitava la joventut a participar en les activitats dels excursionistes
d’El Sol començava amb els termes següents, de rotunda ideologia fabrista:
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La prosperitat de la nostra pàtria depén de fer hòmens forts física i espiritualment. Per això
hi ha que educar el cos i l’esperit: i el cos com millor l’educa l’home és fent “camping” i
excursionisme a plena natura.

En la mateixa direcció circulava el nou projecte que engegava aleshores el líder republicà castellonenc Gaetà Huguet amb la fundació del Centre Excursionista Castellonenc, a
començament de 1933.
Per la seua banda, Enric Navarro Borràs, en reclamar la fundació del Foment de la Parla
Valenciana, no s’estava d’enyorar la tasca admirable que va dur a terme la benemèrita societat
de Nostra Parla, que ens fou arrabassada per la dictadura primoriverista. L’article va suscitar
alguna resposta que, de fet, tendia a tocar, ni que fora de manera tangencial, el debat al
voltant de la llengua literària.
Val a dir que les pàgines d’EC van constituir una plataforma oberta a un ampli ventall
de percepcions del valencianisme, en la qual predominaven les intervencions de caire polític
per damunt dels temes de perfil més cultural. En un tal context esdevé notòriament significatiu un document extens que, en nom d’“els 7 del Bloc Valencià Republicà”, hi adreçava
Miquel Duran i Tortajada, sota el títol “Unitat de llengua, comunitat d’història i germanor
d’esperit”. Salta a la vista que el document apareixia en un clima de recuperació de la consciència nacional i, d’alguna manera, era continuador del manifest “Les relacions entre Catalunya i Mallorca”, que signaven, a l’octubre de 1933, Pompeu Fabra i altres personalitats.
Paga la pena de remarcar que, en el text dels 7 del Bloc Valencià Republicà, hi apareixen els
termes depuració, dignificació, unitat i universalitat, que foren habituals en Miquel Duran i
Tortajada o Eduard Martínez Ferrando per referir-se a la reforma fabriana.
El text de “Les relacions entre Catalunya i Mallorca” va trigar set mesos a aparèixer a les
pàgines de La Publicitat. Tot d’una se’n feu eco Enric Soler i Godes, mitjançant un article
a EC, “Catalunya i el País Valencià”, tot reclamant que el manifest inclogués aquest país:
“Esta unitat de sang, de llengua i de cultura no és sols a les dues riberes de la Mediterrània,
sinó també ací, al País Valencià”.
Era el mateix Soler i Godes que també a La Publicitat acabava de publicar, sota el títol
“La unificació ortogràfica”, una ressenya magnífica de dos volumets de L’Estel, que reproduí de seguida EC; Soler i Godes hi assumia les següents afirmacions de Manuel Sanchis
Guarner:
La solució definitiva de la qüestió –escriu– no es pot assolir més que per un camí: mitjançant
l’estudi científic de la llengua. Ja Pompeu Fabra ens recomanava esta tàctica: “Nosaltres,
catalans, no desitjaríem atra cosa sinó que emprenguéreu una obra de forta depuració del
vostre idioma”.

Definitivament, Soler i Godes desplegà en EC una tasca meritòria com a ressenyador
bibliogràfic i cronista d’esdeveniments culturals. Un d’aquests reportatges memorables fou
el corresponent a l’Escola d’Estiu, de la Generalitat de Catalunya, tinguda l’any 1932, una
experiència que el va marcar per sempre. Iniciava la crònica amb aquest paràgraf entusiasta:
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Hi ha pobles que imposen la seua llengua i la seua cultura amb fusells i canons, atres amb
l’Universitat i l’Escola; a esta darrera classe pertany Catalunya.

En la minuciosa relació que fa del professorat que en aquella setmana emblemàtica impartí lliçons de llengua i literatura catalanes, no hi podia silenciar els “professors tan eminents
com Pompeu Fabra” i d’altres. Tampoc no podia silenciar la participació de Carles Salvador
en la ponència sobre els problemes que planteja l’ensenyament del llenguatge a Catalunya, la
qual –confirma emocionat el cronista– “fon un èxit, es parlà llargament, hi havia fe i deler
de discussió. Carles Salvador fon abraçat per En Pompeu Fabra”.
Com una de les qüestions peremptòries a resoldre, exigides per les Normes de Castelló,
EC plantejava, l’any, 1934, la normalització de la toponímia. Per tal que el primer esborrany
del nomenclàtor valencià fora contrastat amb l’autoritat acadèmica i normativa de l’IEC,
una comissió de la Secció Filològica (presidida per Pompeu Fabra, que hi anà acompanyat
per Josep M. de Casacuberta, Joan Coromines i Ramon Aramon) es desplaçà a València i a
Castelló de la Plana, l’any 1935, en un viatge memorable per al valencianisme.

3.5. La República de les Lletres (1934-1936)

És significatiu que la publicació s’obrís als lectors amb aquesta declaració: “La República
de les Lletres adopta l’ortografia de la superior autoritat del nostre idioma, que és l’Institut
d’Estudis Catalans”.
No cal dir que ací ortografia funciona com a simple sinècdoque de gramàtica. En efecte,
la revista naixia marcada per les empremtes inequívoques d’una redacció cabalment fabrista,
bona part dels components de la qual havien estat signataris de les Normes de Castelló, les
quals, d’altra banda, hi eren reconegudes públicament i de manera implícita com l’adaptació
local de les normes ortogràfiques de l’IEC.
Notem, encara, que al mateix número s’informava de la constitució, a Barcelona, del
PEN Club, Centre de Catalunya, així com de l’elecció del seu comitè directiu, al capdamunt
del qual hi havia Pompeu Fabra. Naturalment, la revista no podia passar per alt la mort
d’Eduard Martínez Ferrando, sens dubte un dels més grans admiradors que tingué Pompeu
Fabra al País Valencià; precisament, obria el número corresponent a juliol-setembre de 1935
amb la necrologia esplèndida “Martínez Ferrando, escriptor heroic i noble patriota”, original de Miquel Duran de València, el qual hi evoca la militància compartida de “l’acció difícil i enorme de tornar al poble l’idioma depurat, unificat i dignificat”, una al·lusió explícita
(depurar, unificar, dignificar) a la consigna fabriana. Exactament, els tres termes –expressats,
a més, amb idèntic ordre– reapareixeran al darrer text de LRL com a mots emblema de la
tasca que portava a cap la publicació, això és, l’obra “de depuració, unificació i dignificació
del nostre idioma, de noble política valencianista”.
Ben aviat, LRL va vindicar la necessitat de bastir el vell projecte de l’Institut d’Estudis
Valencians (que, com és sabut, havia estat dissenyat sobre el model de l’IEC), amb la condi-
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ció que fos exclusivament valencià i exempt de tuteles estatals, per descomptat actuant tan
sols en català, per tal com “tota cultura respon a una llengua, i llengua i cultura són esperit
i característiques determinants i diferencials dels pobles”, alhora que reclamava a la Universitat el restabliment immediat de la “càtedra de llengua valenciana”, al capdavant de la qual
LRL proposava el fabrista acreditat, “notable gramàtic i filòleg i prestigiós mestre, Carles
Salvador”.
De Carles Salvador, precisament, era el text que transcrivia LRL al número 7; en concret,
és un fragment del discurs que va pronunciar al Centre de Cultura Valenciana, en ser-hi
admès com a director de número (1936). Sota el títol “La depuració del llenguatge”, el flamant director de número hi exposava una síntesi brillant, clara, adequada i completa de la
codificació lingüística fabriana; era així mateix una exposició d’elevat valor didàctic sobre el
model de llengua literària. Heus-ne ací dos fragments il·lustratius:
La correcció del llenguatge ha de fer-se segons la doble base següent: l’aportació dels clàssics
i l’aportació de la llengua viva a la llengua literària [...]
Per a redreçar l’idioma, per a donar-li unitat i fer-lo eficient a la cultura, cal que tinga una
sola morfologia i una sola sintaxi. Sense una sintaxi única i sense una morfologia única, tot
idioma es desballesta, es descompon i es fracciona en dialectes no solament parlats, sinó
escrits.

D’altra banda, és lícit presumir que la participació de Pompeu Fabra estava prevista pel
nucli de valencianistes que, de cara a la commemoració del centenari fundacional de la ciutat de València, planificaven la celebració d’un “Congrés de la llengua”, projectat, doncs, per
a l’any 1938 i que hauria de tenir “un positiu interès científic”. No cal dir que un tal projecte
va acabar anul·lat pels fets tràgics de la guerra d’Espanya.
La presència de Pompeu Fabra a les pàgines de LRL la podem trobar també en la ressenya breu de la publicació Conferències sobre la Universitat de Barcelona (1935), que havien
estat organitzades per l’Associació Professional d’Estudiants de Dret i en les quals també va
intervenir ell. Ara, com a síntesi de la imatge que Fabra projectava per damunt dels números
de LRL poden servir algunes de les valoracions que integren la ressenya que hi feia Enric
Valor de la biografia que Domènec Guansé va dedicar, dins Quaderns Blaus, a Pompeu
Fabra. Notem que aleshores Valor era un jove nacionalista que emergia en solitari des de les
comarques meridionals del país i que tot just acabava d’unir-se als col·laboradors de LRL en
qualitat d’autor de recensions bibliogràfiques. És a partir dels anys seixanta que esdevindria
un dels gramàtics més prestigiosos valencians i, per descomptat, un fabrista insubornable
de per vida. El jove Valor hi traçava “el retrat del tenaç restaurador de la llengua catalana,
mestre Fabra. Però un retrat complet: de l’home i del filòleg”, en el qual excel·leix:
La magnífica lluita que sosté –però lluita plena de dolcesa i transigència per part seua– per
a imposar el seu assenyat criteri quan ja entra de ple en les tasques que l’havien d’auriolar de
respecte, admiració i renom, i que havien de menar de nou la nostra llengua a una brillant
categoria idiomàtica.
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3.6. El País Valencià (1935-1936)

El primer número d’EPV, el “periòdic d’Esquerra Valencianista”, va aparèixer el 18 de
maig de 1935, al cap de mig any llarg que LRL era al carrer. Així doncs, a partir d’aquell
moment totes dues revistes van compartir l’espai comunicatiu durant un any escàs, certament onze mesos d’inestabilitat política, gairebé a les portes de la sublevació feixista.
En qualsevol cas, en cap de les sis publicacions que analitzem l’obra fabriana no s’hi
manté tan subterrània com en EPV, un fet que bé ens podem explicar per la seua condició
de premsa política. De referències explícites a Pompeu Fabra tan sols n’hi ha una, cosa que
tampoc no implica que la publicació es mantingués al marge de la reforma fabriana. De fet,
apareixia redactada amb un model de llengua rotundament fabrista. Notem, com a curiositat, que les col·laboracions d’Enric Valor no solament exhibien un català d’una pulcritud
incomparable sinó que fins i tot el seu zel fabrista el duia a optar-hi per les variants morfològiques del català central.
Un altre dels seus col·laboradors més actius fou Lluís Rodríguez-Flores Tomé, un dels
cinc valencians que van participar en la Miscel·lània Fabra, que finalment seria publicada
a Buenos Aires, l’any 1943. Al capdavall, no podem perdre de vista la intensa relació amb
el Principat de Catalunya que va conrear EPV. Així mateix, a les seues pàgines hi foren
publicades contribucions de signataris rellevants de les Normes de Castelló, tals com Gaetà
Huguet Segarra, Francesc Bosch i Morata o Enric Soler i Godes. I no cal dir que també la
redacció d’EPV, com la de LRL, va fer-se ressò –mitjançant una necrologia i una nota biogràfica– del profund dol que experimentà el valencianisme per la mort del reconegut fabrista
Eduard Martínez Ferrando.

4. Recapitulem
Tal com calia esperar, les pàgines de les sis revistes que comentem palesen l’atracció
que Barcelona i, en concret, la dinàmica catalanista de la ciutat, exercien sobre la joventut
valencianista, alhora que testimonien les connexions que fluïen entre la capital del Principat
i l’avantguarda del valencianisme. Per descomptat, un dels temes constants d’aquestes publicacions era la qüestió central de la normativització i, de manera específica, les reflexions al
voltant de la llengua literària. Val a dir que així com sobre la unificació estricta de la reglamentació ortogràfica no hi havia discrepàncies, les opinions divergien a l’hora de decidir el
grau de compactació amb què havia de ser elaborat el model de llengua; això és, la qüestió
candent, aleshores i ara mateix, gira al voltant de la funció que convé assignar a la variació –en els camps del lèxic i de la morfologia, sobretot– dins el model de català general que
la societat reclama. Recordem que en aquest debat Perucho, per exemple, es manifestava
escassament permissiu davant la diversitat morfològica, a diferència de Gómez Nadal, el
qual, per cert, a mitjan 1930 ja va fer servir el terme estandardització.
Definitivament, durant la Segona República espanyola el fabrisme assolia una consistència notable al País Valencià, una realitat compatible amb el fet que la personalitat de Pompeu Fabra hi continués ignorada pel gruix de la població; val a dir que la situació esdevenia

Actes de la Quarta Jornada de la Càtedra Pompeu Fabra

33

d’allò més normal i explicable. El contingent humà addicte al fabrisme es limitava a un grup
minoritari, certament, però alhora estava dotat d’una capacitat considerable d’influència
social. Ho reconeixia Miquel Duran de València amb els termes següents:
A hores d’ara –tan minúsculs com som!– ningú podrà negar que la nostra ideologia s’ha
infiltrat, subreptíciament diríem, en el pensament dels demés partits polítics del nostre País,
encara sense que els seus components es donen ben bé compte de la nostra influència en el
seu ideari.

En termes generals, hom pot afirmar que la Joventut Valencianista fou, a més d’un revulsiu de la política valenciana del segle xx, la receptora entusiasta del fabrisme i alhora la difusora incomparable d’aquest fenomen dins la societat valenciana. Aquesta “joventut inquieta”
(el “valencianisme actiu”, que en deia Artur Perucho) havia estat encapçalada per noms
insignes com Josep M. Puig i Torralva, Faustí Barberà i Martí, Marià Ferrandis Aguiló,
Jacint Maria Mustieles, Eduard Martínez Ferrando o Miquel Duran i Tortajada, posem per
cas, i actuava amb la convicció que el projecte de vertebració social del país se supeditava a la
recuperació d’una llengua ordenada i prestigiosa. Naturalment, la reflexió desacomplexada
sobre la qüestió idiomàtica havia de conduir de manera directa al retrobament amb l’espai
de la pròpia nació; aleshores la reconstrucció de la “llengua nacional” (el repte fabrià que
havia començat a circular sota l’etiqueta de llengua literària) s’imposava com una necessitat
peremptòria.
Sens dubte, la joventut que s’acollia al mestratge de Fabra (“el mestre de tots”, tal com
proclamava) desplegava una activitat transgressora, en dos àmbits complementaris: en l’enfocament lingüístic (contra la supeditació del valencià a l’espanyol) i alhora en el replantejament de la vinculació del país amb Espanya. Com és sabut, aquest fou el punt de partida de
la ruptura del valencianisme amb el pare Lluís Fullana i, doncs, de l’acceptació definitiva de
l’autoritat de Pompeu Fabra per part dels joves valencianistes de la República, en representació dels quals ací convé adduir els noms insignes d’Adolf Pizcueta, Carles Salvador, Artur
Perucho, Enric Navarro Borràs, Francesc Caballero Muñoz, Emili Gómez Nadal, Francesc
Mateu i Llopis, Manuel Sanchis Guarner o E. Soler i Godes. Constitueixen, no cal dir-ho,
el precedent del corrent nacionalista que arriba fins avui, marcat per Nosaltres els valencians.
Per al valencianisme Fabra fou, abans que res, el guia que orientava en la superació del
caos gramatical valencià. Ara, a més de geni ordenador de la llengua, el Mestre també era
vist com el ciutadà de conducta irreprotxable, l’intel·lectual prestigiós, “figura coneguda per
tot lo món”, i el patriota exemplar. Ben mirat, l’autoritat, certament indiscutible, que exercia
Pompeu Fabra sobre la joventut valencianista no va limitar-se a la faceta de lingüista, sinó
que abraçava també la seua condició de mentor de patriotes. Bé podem assegurar que Nostra
Parla i Palestra, en primer lloc, constituïren plataformes a través de les quals arribà fins al
País Valencià la doctrina amb què Fabra vindicava “aquesta Pàtria nostra a alliberar”, la qual
“la nostra joventut la veiés no solament a les terres del Principat, sinó en totes aquelles on la
nostra llengua és parlada”.
Palestra sobretot és un testimoni valuós de la importància que Fabra atorgava a la formació de la joventut, i alhora posava de manifest la sintonia del Mestre amb aquest sector
social. De la seua visita a València, l’any 1930, recordarà els “nuclis de joves ben orientats”,
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“amb els quals vaig conversar belles estones”. Artur Perucho i Emili Gómez Nadal foren
dels primers fabristes valencians a promoure (fins i tot abans de la constitució de Palestra)
els nous valors de formació nacionalista de la joventut que oferia l’excursionisme. I així com
Perucho propugnava que aquest és “el millor mitjà que existeix per a sentir i fomentar el sentiment del veritable patriotisme”, Gómez Nadal considerava que “la nostra joventut deu anar
a l’excursionisme amb tot el seu entusiasme per tal de tonificar el cos i enriquir l’esperit”. Al
capdavall, les sis revistes en conjunt palesen que la difusió del fabrisme al País Valencià va
vehicular-se a través de dos eixos bàsics: la normativització, en primer lloc, i també el desvetllament de la consciència nacional.
Per bé que cau fora del camp que ara analitzem, considere oportú d’anotar que una altra
via valenciana de penetració del fabrisme va constituir-la un deixeble discretíssim del Mestre, Josep Maria de Casacuberta, segurament el barceloní que va mantenir un contacte físic
–i emocional– més sovintejat i compromès amb el País Valencià tot al llarg de la seua vida.
A banda dels viatges entre Barcelona i València, va conrear una correspondència copiosa
amb els sectors valencianistes, per exemple, amb Carles Salvador. Aquest, en la carta en
què anunciava a Casacuberta l’aparició de la seua Gramàtica valenciana, li prometia que “us
l’enviaré i voreu fins a quin punt he seguit els vostres consells. Em sembla que és la més
acostada a la de Mestre Fabra que ha publicat mai cap valencià”.

5. Per concloure
La premsa republicana valencianista posa de manifest el grau d’influència notable que
va assolir l’obra de Fabra al País Valencià abans de la guerra d’Espanya. D’entrada, el rigor,
la modernitat i l’operativitat que caracteritzen l’obra fabriana van atraure la joventut, que
necessitava superar el desconcert ambiental a l’hora de fer servir un registre dúctil i eficient
en la seua pròpia llengua. El clam era general per “treballar en la gestació d’un tipus de
llenguatge que ens servixca per a donar el màxim abast a la nostra veu”, assegurava Emili
Gómez Nadal; això és, per restituir a la llengua les condicions d’unitat, prestigi i universalitat que reclamaven Miquel Duran i Eduard Martínez Ferrando en representació dels “7
del Bloc Valencià Republicà”. Naturalment, el mestratge fabrià sobre el fenomen lingüístic
conduïa directament els sectors joves que el seguien vers la descoberta d’una “nostra Pàtria”
nova. I a través d’un tal procés, Pompeu Fabra era reconegut, al País Valencià, no solament
com l’“il·lustríssim filòleg” sinó també com el “mestre de tots”.
Definitivament, en la comesa d’aclimatar al País Valencià el model de llengua fabrista, hi
foren determinants AcV i EC, en primer lloc, juntament amb la seua continuadora LRL.
EC sobretot exercí una funció clau en la difusió de les Normes de Castelló. No cal dir que la
premsa gràfica constituïa aleshores la plataforma idònia i eficaç per dur a terme un projecte
nacional de l’abast de la reforma fabriana. També és oportú de notar ací que a les pàgines
d’EC, EPV i LRL hi emergia un escriptor jove, Enric Valor, que tot d’una hi va excel·lir per
l’expressivitat, la pulcritud i la correcció dels seus textos, en els quals exhibia una inequívoca
voluntat d’estil i una admiració sense límits per la doctrina de Fabra.
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Fet i fet, no és agosarat d’assegurar que a la fi del període republicà al País Valencià havia
quedat instal·lada la codificació del català, en unes condicions segurament homologables
a les corresponents del Principat. Fins i tot durant el primer franquisme, els reductes del
valencianisme, tant de caire cultural (que representen, per exemple, els cursos del Rat Penat
i l’Editorial Torre) com l’obertament polític, van mantenir una lleialtat admirable envers el
mestratge i la figura de Fabra. Bé que ho feia avinent Joan Fuster al seu amic Vicenç Riera
Llorca, el 1953, exiliat a Mèxic: “En el fons nosaltres no fem més que seguir el consell de
Fabra. Crec que Fabra estaria avui content dels valencians de les noves promocions”. I deu
anys més tard ho proclamava Fuster, in absentia, al cementiri de Prada: “També al País
Valencià ha guanyat Pompeu Fabra la seva batalla”.
Ras i curt: el valencianisme rupturista amb Lo Rat Penat emergeix i s’aferma encavallat
entre els dos primers decennis del segle xx. El sector barceloní de la Joventut Valencianista
fou capdavanter en l’acceptació de les normes ortogràfiques de l’IEC, i a partir d’aquell
moment la projecció de Fabra damunt la societat valenciana va anar lligada a la consolidació del valencianisme, fins a la sublevació militar franquista. Avalen aquesta dinàmica sis
revistes emblemàtiques del valencianisme, que abracen el període comprès entre 1927 i 1936,
clau en la configuració del País Valencià actual. Gràcies a la seua competència lingüística,
coherència ideològica i compromís nacional, Pompeu Fabra exercia sobre el País Valencià
un mestratge doble: com a lingüista (sense fabrisme no hi hauria hagut les Normes de Castelló, fita sociopolítica del segle xx al sud de l’Ebre), i com a teòric del nacionalisme català
contemporani.
En qualsevol cas, sembla inqüestionable que Fabra és avui mateix present a la societat
valenciana amb més força i vigència que mai. I ací ho deixaré, no pas sense demanar-me fins
a quin punt hem assolit –i no solament la parcel·la que habitem l’extensa franja marítima al
sud de la Sénia– els models de nació i de llengua que el Mestre podria tenir dissenyats per a
setanta anys després de la seua desaparició, per als Països Catalans del 2018.
* * *
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Fonts hemerogràfiques
Taula de lletres valencianes. València; octubre de 1927 a novembre de 1930. N’hi ha una
edició antològica (vegeu Iborra 1982), a més una de digital a l’hemeroteca de memoriavalencianista.cat.
Acció Valenciana. Orgue d’Acció Cultural Valenciana. València; 15 d’abril de 1930 a 15 d’abril
de 1931. N’hi ha edició facsimilar electrònica, de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua,
amb índexs, a càrrec de Santi Vallés (2008), així com l’edició digital a l’hemeroteca de
memoriavalencianista.cat.
Avant. Setmanari valencianista republicà. Òrgan d’Acció Valencianista Republicana. València; 13 de setembre de 1930 a 14 d’octubre de 1931.
El Camí. Setmanari valencianista. València; 5 de març de 1932 a 29 de setembre de 1934.
La República de les Lletres. Quaderns de literatura, art i política; València. València; juliol-setembre de 1934 a abril-juny de 1936. N’hi ha edició facsimilar, amb pròleg de Lluís Guarner: La República de les Lletres. València: Ajuntament, 1984.
El País Valencià. Periòdic d’Esquerra Valencianista. València; 18 de maig de 1935 a 11 d’abril
de 1936.
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Projecció de Pompeu Fabra
a les illes Balears
Josefina Salord Ripoll
Institut Menorquí d’Estudis

“Pompeu Fabra fou l’arquitecte genial que no es limità a col·locar
algunes pedres, sinó que alçà parets i columnes, lligà bé els arcs i les
voltes i cobrí tota l’estructura, la qual, per això, ha resultat sòlida i
duradora.”
Francesc de Borja Moll (1968)

L

’any 1968, el de la commemoració del centenari del naixement de Pompeu Fabra, Francesc de Borja Moll (1974: 115) no només reconeix amb aquestes paraules qui ell
mateix anomena “restaurador del català literari”, sinó que dedica la Gramàtica catalana
referida especialment a les Illes Balears “als dos grans mestres de l’idioma: a Mossèn Antoni Maria Alcover, que en va recollir el tresor lèxic; a Pompeu Fabra, que en va establir
l’estructura gramatical definitiva” (Moll 1968: 8). A les acaballes del franquisme, amb
la fita de l’acabament del Diccionari català-valencià-balear el 1962, el gramàtic i editor menorquí pot sintetitzar una atzarosa i, tanmateix, resistent trajectòria col·lectiva
des del doble mestratge rebut (Bonet 2000) per tal com, en paraules de Joan Coromines
(1974:2 402), el “sens dubte continuador i deixeble d’Alcover” s’apropa molt més a Fabra
per “la fesomia de les seves doctrines, i el seu estil de llengua i de construcció científica”.
En efecte, quan es planteja, com fem ara, la projecció de Pompeu Fabra a les illes Balears,
segurament el nom que s’imposa és el de Francesc de Borja Moll, perquè, no debades, ells
dos, Fabra i Moll, juntament amb l’esmentat Joan Coromines, tan lligat al mestratge de
Fabra (Coromines 2017), formen la tríada filològica dels homenots planians, aquells que
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Josep Pla associa, malgrat les dures circumstàncies viscudes, a veritables triomfs col·lectius:
el d’elevar el català “a la categoria d’una llengua de cultura” (Pla 1980:2 89) i el de dotar-lo
dels diccionaris, convertits en “lectures predilectes” (Pla 1981:2 327).
Amb tot, la projecció de Pompeu Fabra a les nostres illes és molt més complexa del que
podria semblar a primer cop d’ull, perquè ultrapassa el terreny gramatical i lexicogràfic
pel fet d’estar inserida dins la història cultural contemporània d’assumpció progressiva de
la catalanitat compartida. Si partim del fet que la proposta lingüística fabriana és, a fi de
comptes, cultural, social i nacional per la voluntat de respondre als reptes de la modernitat,
convindrem que la projecció de Fabra a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera depèn dels
diferents ritmes amb què cadascuna de les illes afronta el seu encaix dins el mapa més ampli
de la catalanitat lingüística, cultural i fins política. En aquest sentit, podríem apel·lar, com
ho fa Joan Solà quan parla del “fonament ideològic que sustentarà tot l’edifici de la (...) labor”
fabriana, al fet que la consciència nacional de les illes Balears, amb el País Valencià, era més
feble que no la de Catalunya, per més que aquesta no estigués “exempta de contradiccions
importants” (Solà 2006: 15).
Des d’aquesta perspectiva, enfrontar-se a la projecció insular de Pompeu Fabra és, abans
que res, un exercici d’història cultural, especialment apassionant pel que fa al tombant
modernista dels segles xix i xx i a les primeres dècades del Nou-cents, justament el període
en què el lingüista descriptiu deixa pas al gramàtic preceptista (Murgades 2018) i elabora
l’obra en què va treballar fins a la mort a l’exili a Prada, al Conflent, el 1948. Mallorca
en va ser la capdavantera per les relacions de Fabra amb Marià Aguiló (poeta, gramàtic i
lexicògraf) i Antoni M. Alcover (el forjador de l’Obra del Diccionari amb el Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana), però sobretot per la creativitat de l’Escola Mallorquina i pel
compromís civicosocial de l’Associació per la Cultura de Mallorca (1923-1936). Menorca, al
seu torn, des d’una primerenca connexió amb l’obra fabriana a través de Francesc Camps i
Mercadal, folklorista i filòleg, va avançar cap a un retrobament amb la catalanitat, estroncada amb la desfeta il·lustrada a partir dels anys vint del segle xix, a través més de l’assaig i la
investigació –al voltant de l’Ateneu de Maó i de la figura del director de la Revista de Menorca, Francesc Hernández Sanz– que no de la creació literària, a diferència del que s’esdevenia
a Eivissa a la dècada dels trenta amb Isidor Macabich (ajudat pel deixeble universitari de
Fabra, Aquilí Tur) i el jove Marià Villangómez.
Tanmateix, la projecció de Fabra es fa més decisiva justament després de la seva desaparició física, perquè la seva obra és la que pot garantir la supervivència de la llengua amenaçada pel franquisme pel fet de voler-la fer recular a l’estadi prefabrià de llengua familiar
(Duran a: Duran i Manent [coord.] 2018: 64): és en aquest context que adquireix tot el
seu abast la figura de Francesc de Borja Moll, amb la seva filla Aina Moll, per al conjunt
de les illes i de tots els Països Catalans; i, a diferent escala, les de l’escriptor eivissenc Marià
Villangómez i el filòleg menorquí Josep Salord Farnés, molt ben acompanyat per l’escriptor
Antoni Moll Camps. Finalment, en l’etapa democràtica el diàleg social amb l’obra fabriana,
anunciada per la celebració del centenari del naixement del gramàtic el 1968, és present en
el nou disseny institucional i en iniciatives socioacadèmiques amb la voluntat de fer front als
reptes educatius i comunicatius a través de la Universitat de les Illes Balears, de les relacions
amb l’Institut d’Estudis Catalans i de la feina feta per figures com els eivissencs Isidor Marí,
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Bernat Joan i Enric Ribes; els mallorquins Joan Veny, Gabriel Bibiloni, Joan Melià i Jaume
Corbera, o els menorquins Joan Francesc López Casasnovas i Xavier Gomila, autors d’una
obra valuosa en què no ens podrem deturar.

Del tombant de segle al Nou-cents: les diferents dinàmiques insulars
Per entendre el diferent grau de projecció de Pompeu Fabra a les Balears des del tombant
de segle modernista, en què irromp a L’Avenç, fins al Nou-cents, ja lligat a l’Institut d’Estudis Catalans, s’haurien de tenir presents les diferents dinàmiques culturals insulars, marcades ja per la desigual participació en el moviment anterior de la Renaixença. A diferència
de Mallorca, amb la figura senyera de Marià Aguiló, “patriarca de la llengua catalana” amb
qui “neix una consciència de ‘catalanitat’ lingüística que no trobem mai abans a Mallorca”
(Massot 1985:2 59 i 61), la del gramàtic Tomàs Forteza i la plèiade de poetes que van participar en els Jocs Florals de Barcelona, a Eivissa es mostra puntual a través d’escadusseres
veus poètiques com la de Felip Curtoys (Institut d’Estudis Eivissencs 1984: 59). Per
a Menorca, al seu torn, la Renaixença va ser “una història (gairebé) impossible” (Salord
1987), justament perquè se situava en la desfeta de la normalitat il·lustrada, que havia convocat tres generacions en el desplegament d’un programa cultural complet des de la catalanitat
històrica, lingüística i cultural entre el darrer terç del segle xviii i les primeres dècades del
xix (Salord 2010). Ara sabem que una personalitat podia prefigurar la de Pompeu Fabra: la
del gramàtic, lexicògraf i traductor de clàssics i de moderns Antoni Febrer i Cardona (Maó,
1761-1841), que va dur a terme una proposta de codificació lingüística moderna i europea
des de Menorca però oberta a tota la comunitat catalanoparlant (Ginebra 1996). Fabra sí
que va poder entrar en contacte, en canvi, amb un altre menorquí, nascut a Alaior el 1830
però format a França, on va desenvolupar tota la seva carrera de metge-filòsof i de filòleg
humanista. Em referesc a Josep Miquel Guàrdia, un intel·lectual crític de la Renaixença
(Salord 2003) a qui L’Avenç obre les portes de la col·laboració el 1890 després d’una ressenya de l’edició crítica i la traducció francesa de Lo somni de Bernat Metge en què lamenten
les desavinences amb Marià Aguiló i, sense rebutjar l’aprenentatge dels clàssics defensats
per Guàrdia, esgrimeixen l’aportat pel “nostre poble modern de ciutat i de muntanya. Los
qui tenim la sort de sentir la mateixa fruïció fullejant pergamins que fent excursions per
nostra terra, devem confessar francament que no és tant lo perdut ni tan poc lo que ens resta,
com volen suposar massa sovint alguns autors estrangers”. (Guàrdia 1998: 126).
Aquesta voluntat de creació d’una cultura moderna, nacional i europea, que identificam
de ple amb el moviment modernista del primer Fabra, va tenir la virtut d’apel·lar al mapa
complet dels Països Catalans ni que només fos per despertar consciències, establir relacions
i impulsar projectes, el diferent abast dels quals està en funció del punt de partida originari.
En qualsevol cas, en el tombant de segle es produeixen salts qualitatius importants, fonamentalment pel que fa al protagonisme i al pes dels escriptors i dels intel·lectuals mallorquins, encapçalats per Joan Alcover, Miquel Costa i Llobera, Miquel dels Sants Oliver i
Gabriel Alomar –els dos darrers dels quals col·laboraren a la revista Catalònia, codirigida
per Pompeu Fabra (Corbera a: Duran, Manent [coord.] 2018: 120)–, que es projectaren
dins el que seria la gran cultura del Nou-cents amb la institució central de l’Institut d’Estudis Catalans.
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En el cas de Menorca i d’Eivissa, invisibilitzades pel fet de no aportar cap gran nom al
cànon literari imperant, el moviment també és perceptible. Diria que la figura catalitzadora
de les noves energies col·lectives és Antoni Maria Alcover, amb la seva Lletra de convit del
1901, les seves eixides filològiques, el fet de mobilitzar personalitats culturals de signe molt
divers com a col·laboradors de l’Obra del Diccionari i el fet de ser l’impulsor del Primer
Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1906), amb una forta presència d’insulars
(Perea 2006). Isidor Marí (2001: 27) ho ha expressat de manera molt clara pel que fa a
Eivissa:
Per a la conscienciació lingüística va ser decisiva l’arribada el 1902 d’Antoni Maria Alcover
i Sureda (1862-1932), en un dels viatges filològics que feia en busca de col·laboradors per al
Diccionari de la Llengua Catalana. Des d’aquesta primera visita, el filòleg mallorquí ja va
establir relació amb el canonge Vicent Serra i Orvay i amb l’encara seminarista Isidor Macabich i Llobet, que es convertiren en esforçats auxiliars de les empreses d’Alcover (...). També
va ser ell el primer que va recollir rondalles tradicionals de les Pitiüses, i no hi ha dubte que
amb les seves conferències i el seu entusiasme va contribuir a desvetlar l’interès de molts
eivissencs i formenterers per la llengua i la cultura pròpies.

La figura dominant del Nou-cents eivissenc, Isidor Macabich, en la seva doble condició
d’historiador i de folklorista, té punts de contacte amb la de Francesc Hernández Sanz
(diversos autors 1999-2000), el director de la Revista de Menorca lligat a l’Ateneu maonès, i
la de Francesc Camps i Mercadal, l’autor del Folklore menorquí de la pagesia. Aquest darrer és
el que manifesta –en les polèmiques lingüístiques del tombant de segle menorquí en contra
del model dialectalitzador i fonètic de Jaume Ferrer i Parpal (Mifsud 2000) i literàries
sobre la conveniència d’organitzar uns Jocs Florals a Ciutadella (Pons, Salord 1994:
13-14)– la consciència més clara de la necessitat de disposar d’una llengua normativitzada
per poder encarar amb garanties la represa literària menorquina. Així, arran de la publicació,
el 1895, de Per fer gana, d’Àngel Ruiz i Pablo, Francesc Camps planteja obertament que “no
hi pot haver literatura sense llengua o, més ben dit, sense ortografia, sense un codi unificat”
(Pons 1990: 294). S’obria un camí pel qual l’escriptor costumista, emmirallant-se en el seu
amic Joan Alcover, volia fer-se un lloc dins la literatura catalana com a poeta i com a narrador, publicant el 1910 les seves novel·letes menorquines a la Biblioteca popular de L’Avenç,
tan lligada a Pompeu Fabra i als seus amics Jaume Massó Torrents i Joaquim Casas-Carbó.
Amb tot, instal·lat a Barcelona el 1911 i decantat a una producció en castellà per guanyar-se
la vida, l’antinormista Francesc Matheu li publicà poemes a Lectura Popular, i narracions,
de nou costumistes, a la revista Catalana. La consagració, tanmateix, que inicialment havia
cercat li va venir pòstumament amb la publicació, el 1928, en català literari, excepte els
diàlegs, de Del cor de la terra. Proses menorquines pel seu fill Josep M. Ruiz Manent i el seu
amic Joan Estelrich a Biblioteca Literària d’Editorial Catalana.
En aquest camí que s’obria, Francesc Camps es va convertir en “el primer filòleg menorquí del Nou-cents” (Salord 1998) per la seva amistat amb Antoni M. Alcover i per la seva
col·laboració formalitzada amb la Secció Filològica de l’IEC. Des d’aquesta perspectiva no
pot estranyar-nos que la revista des Migjorn Llum Nova, tan lligada a ell i al mestre folklorista mallorquí Andreu Ferrer Ginard, fos una de les múltiples adhesions arreu dels Països
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Catalans a les normes ortogràfiques del 19131 des de la consciència de la riquesa cultural,
passada i present, i, en conseqüència, de la necessitat de prestigiar-la amb la “unitat ortogràfica”, amb el consegüent encoratjament a adoptar-les, d’acord amb el que havia expressat el
mateix Enric Prat de la Riba arran de la seva publicació, 2 “per patriotisme al manco”:
La llengua catalana, que conta en l’antigor amb obres valioses i que en son renaxement
de poc mes de mitj sigle en aquesta banda ha presa tanta volada que te avuy una literatura
estudiada en tot el mon, se trobava falta de l’unitat ortogràfica, que dona prestigi a les altres
llengües. (...)
L’Institut, no te la força imperiosa d’un Estat que pot imposar oficialment a tots sos súbdits
les normes que dicti; i així noltros creim que, sumisos al manament d’aquests bon mestres,
i mirant solsament lo molt que guanyaria la llengua en que tothom les adoptàs, per patriotisme al manco, mos devem obligar espontàniament, tots els qui de cor estimam lo nostro
idioma, a acatar tal disposició i adoptar sense discussions, resoltament, unanimament aquelles normes. 3

En el cas de Francesc Camps, l’encoratjament es va convertir en compromís a través de
les seves col·laboracions en el Butlletí de Dialectologia Catalana de la Secció Filològica o Institut de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans: no debades en el “Report dels
treballs fets per les Oficines Lexicogràfiques durant el bienni de 1915-1916” el seu nom apareix al costat dels autors que hi han cooperat, encapçalats per Pompeu Fabra.4 I no debades
tampoc va mantenir inalterada la seva col·laboració amb l’IEC, malgrat el suport amistós a
Antoni M. Alcover arran de la ruptura d’acord amb la correspondència mantinguda entre el
1906 i el 1926 (Camps, Alcover 2011).
El que ara m’interessa de subratllar és el fet que les Normes de 1913 i, sobretot, el Diccionari Ortogràfic precedit d’una exposició de l’ortografia catalana segons el sistema de l’IEC, redactat sota la direcció de P. Fabra, del 1917,5 van esdevenir, a partir d’aleshores, els referents
ineludibles a les illes en el procés de debat obert no ja només sobre un model lingüístic,
sinó també cultural. La premsa menorquina, per exemple, acull el 1917 al diari republicà
La Voz de Menorca una polèmica en què s’enfronten diferents postures des del marc, però,
de la normativa fabriana (Pons, Salord 1994: 16). De l’abast i de la complexitat del debat
obert en donen compte les reticències posteriors de poetes com Joan Alcover, Miquel Costa
i Llobera, Llorenç Riber o Maria Antònia Salvà “en veure que la uniformitat lingüística
no es limitava a l’ortografia” (Segarra 1985: 344), reticències que tenen molt a veure amb
les pròpies trajectòries literàries al Principat i a Mallorca. En qualsevol cas, va ser la poeta
de Llucmajor la que, dues dècades més tard, tancat definitivament qualsevol conflicte antinormista, va reivindicar, en el “Parlament dels Jocs Florals de 1935”, la ‘cooperació’ en el
“triomf definitiu –reservat als nostres dies i a l’il·lustre Fabra– de la unificació de la llengua
escrita, que tant ha de contribuir a la [seva] consolidació i expansió”. (Salvà 1981: 150-151).
Per arribar, tanmateix, a la realitat ‘triomfant’ de la dècada de 1930, perceptible en graus
diversos a les tres illes, s’ha recorregut un camí en què la projecció de Fabra es pot detectar
en els moviments col·lectius a favor de la llengua, entre els quals hem de destacar Nostra
Parla (1916-1924), que recull del Noucentisme “la reforma ortogràfica fabriana, la peda-
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gogia com a mitjà d’intervenció, l’adhesió a institucions culturals com la Fundació Bernat
Metge [però en] fa un ús renovat, reforçat per una imatge sense interessos polítics”, amb la
voluntat d’implicar el gruix de la societat “en la renacionalització del país” (Graña 1995:
18). La participació insular hi és determinant a través de figures com el seu primer president
Guillem Forteza i Pinya, el mallorquí menorquinitzat Joan Estelrich o el fill d’Àngel Ruiz i
Pablo, Josep M. Ruiz Manent, entre molts altres de la balear major adscrits tant a la Secció
Catalana com a la Mallorquina, presidida pel poeta Guillem Colom.
Si la vitalitat mallorquina és el resultat de l’empenta de l’anomenada Generació de 1917,
inserida en una tradició literària que prové del Vuit-cents, pot cridar més l’atenció el fet
que de Menorca sorgeixi una primera manifestació col·lectiva a favor de la llengua i de la
cultura pròpies amb la creació a Maó, el 1923, de l’Associació Menorquina de Nostra Parla,
amb personalitats de generacions i de trajectòries diverses i amb un butlletí com a òrgan
d’expressió (Salord 1993), que no pot sostreure’s a la repressió de la dictadura de Primo
de Rivera i ha de clausurar-se el 1924, i, amb ella, tota la trajectòria pancatalanista de Nostra Parla iniciada el 1916 (Graña 1995). Malgrat les resolucions maldestres del model de
llengua emprat, interessa destacar l’acord entre figures de diferents generacions i ideologies
a favor d’inserir Menorca dins el mapa de la catalanitat lingüística i cultural. Un dels membres de la generació més jove, Marçal Pascuchi, va impulsar el 1926 l’Exposició del Llibre
Català a Maó, tot participant de la reacció contra la dictadura de Primo de Rivera (Roig a:
Duran, Manent [coord.] 2018: 104) i, arran d’aquest fet, va publicar una sèrie d’articles
sobre ‘l’alta cultura a Catalunya’ tant a nivell gramatical com literari i institucional (Pons,
Salord 1994: 17). El coneixement recent de la correspondència mantinguda amb Joan
Estelrich (Salord 2015: 164-173) aporta dades de la realitat sociolingüística i sociocultural
menorquina i dels contactes per millorar-la abans que Pascuchi s’instal·lés a Barcelona com
a professor de l’Institut-Escola.
Aturem-nos ara en la projecció de Fabra sobretot a la Mallorca dels anys vint i trenta, tot
destacant com, per a Menorca i Eivissa, es tanca també el cercle de l’assumpció de la catalanitat lingüística i cultural. “Pompeu Fabra i Mallorca” a Els mallorquins i la llengua autòctona, de Josep Massot i Muntaner; l’obra d’Isabel Graña Els poetes de l’Escola Mallorquina i
l’Associació per la Cultura de Mallorca, d’Isabel Graña, i la ponència de Joan Miralles “Fabra i
les Illes Balears” al Simposi Pompeu Fabra del 1998 ens ofereixen un marc detallat del qual
podem extreure i interpretar la informació més essencial.

La projecció de Fabra a les illes Balears en els anys vint i trenta
Va ser Josep Massot i Muntaner qui en una data tan llunyana com el 1971 va donar a
conèixer el discurs que, en nom de Catalunya, Pompeu Fabra va pronunciar a Palma el 24
de maig de 1925 amb motiu del centenari del naixement de qui considerava el seu mestre,
Marià Aguiló, en una sessió necrològica a la sala d’actes de l’Associació per la Cultura de
Mallorca. A més de destacar la qualitat del discurs, “digne de figurar al recull El català
literari”, obre tot el ventall de relacions mallorquines per tal com subratlla el fet que “no
s’exhaureixen amb l’homenatge que tributà a Marià Aguiló i amb els contactes que tingué
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amb Antoni M. Alcover i amb Miquel Costa i Llobera. A part de la relació personal amb
nombrosos intel·lectuals mallorquins, sobretot els que residien d’una manera habitual a
Barcelona, i de la relació epistolar amb altres com Maria-Antònia Salvà –traductora de
Mirèio de Mistral per a l’Institut d’Estudis Catalans– intervingué en manifestacions de
solidaritat entre Catalunya i Mallorca i fou objecte de mostres d’adhesió per part dels pancatalanistes mallorquins que s’agrupaven entorn de La Nostra Terra, els quals li organitzaren un homenatge amb motiu dels seus seixanta anys, el 1928”. (Massot 1985:2 235-236).
M’interessa de subratllar que, justament després de la intensitat de relacions amb Antoni M. Alcover, de què dona compte l’epistolari entre 1903 i 1917 (Moll 1969), i de la
ruptura –molt ben resseguida per Joan Miralles (2000) a través de l’anàlisi dels quatre
manifestos entre 1918 i 1920, amb la petició d’ajuda econòmica per al Diccionari al govern
espanyol i l’acceptació de la càtedra de català de què va ser desposseït Fabra el 1924 per la
dictadura de Primo de Rivera–, la projecció del gramàtic barceloní es produeix a través dels
escriptors i de la gran institució Associació per la Cultura de Mallorca, per mitjà de la qual
es vehicula la difusió de la normativa fabriana. La reconciliació entre mossèn Alcover i
Fabra el 1926, en un acte de magnanimitat del barceloní reconeguda per Moll (1981:2 252),
obria un camí pel qual el filòleg menorquí acabaria confluint en la normativa fabriana el
1931, tot i que segurament el gramàtic més representatiu de la preguerra és Jaume Busquets,
mentre que la veritable eclosió filològica i cultural de Francesc de Borja Moll se situarà
dins la postguerra.
Cal retornar totes les vegades que calgui a l’obra d’Isabel Graña per entendre “les divergències entre el grup de l’Escola i Antoni M. Alcover”, agreujades quan el canonge manacorí, a diferència del que va fer Pompeu Fabra, va acceptar d’ingressar a la Real Academia
de la Lengua Española (Graña 2007: 133-134). És ben significatiu que en el Quadern
Mensual de l’Associació per la Cultura de Mallorca del juliol de 1925 es publiqui una ressenya de Francesc de Sales Aguiló de l’Ortografia catalana de Pompeu Fabra, de la Col·lecció
Popular Barcino, “amb grans elogis per l’obra i el seu autor, al qual es qualifica de la manera
següent: ‘És el filòleg de Catalunya. L’autor de les agradables i elegants converses filològiques, el
mestre de tothom i de cada dia en gramàtica i molts altres coneixements tan o més transcendents,
que ens esmena la dicció o ens precisa l’ortografia. El bell parlar i l’escriure bé sa llengua nadiua son
immillorables index de ver patriotisme’”. (Graña 2007: 205-206).
De l’interès per la llengua, l’assumpció de la normativa fabriana i la voluntat de difondre-la entre capes àmplies de la població per part de l’Associació per la Cultura de Mallorca
(en un procés de difusió paral·lel al que s’esdevenia a Catalunya a partir de la gramàtica
fabriana de 1918 amb un nombre important d’autors, dels quals voldria destacar Rafael
Monjo i Segura per la seva ascendència menorquina6), en són una bona mostra els cursos
impartits per Maria Mayol al Foment de Cultura de la Dona de Sóller (Graña 2008) i per
Jaume Busquets, l’autor de l’obra Curs pràctic d’ortografia i Elements de gramàtica, publicada
per l’Associació el 1931 i en la introducció de la qual afirma:
La unificació de la llengua literària i de l’ortografia van lligades íntimament. Per aquest
motiu, i per evitar l’enutjosa incertesa respecte a la manera d’escriure tal o qual mot, que
abans, degut a la manca de regles i normes fixes, se presentava amb massa freqüència, s’ex-
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posa en el present tractat el sistema ortogràfic de l’Institut d’Estudis Catalans, adoptat pels
escriptors insulars i peninsulars moderns.

Pensem que just abans de la publicació d’aquesta obra la junta directiva “s’arriba a plantejar la possibilitat de demanar autorització a Pompeu Fabra ‘per a fer unes edicions de la seva
gramàtica en mallorquí’, però finalment s’acorda demanar a la Protectora de l’Ensenyança
Catalana la cessió, en dipòsit, de cinquanta exemplars de la gramàtica de Pompeu Fabra
mentre s’edita el curs de mallorquí de Jaume Busquets” (Graña 2007: 301). Un any després,
Guillem Forteza publica a La Nostra Terra un article sobre el Diccionari General de la Llengua Catalana en què afirma que “Un llibre així no és solament important com a fet literari
(...). És important com a fet polític i com a fet nacional. (...) I de Pompeu Fabra ha de dir-se
que és un dels pocs homes ‘providencials’ que ha tingut Catalunya. Un home com ell val per
algunes dotzenes de polítics. La solidesa dels seus coneixements, el seu instint segur, el seu
bon gust, fan que la seva obra estigui ja per damunt del pas del temps i de l’oblit dels homes”.
(A: Graña 2007: 474)
El marc històric ens situa ja a la Segona República, amb tot el que significa de capgirament polític i d’eixamplament social. Amb tot, les diferències entre les tres grans regions
històriques i entre les illes es mantenen a l’hora d’afrontar les possibilitats d’autogovern i
d’espais d’oficialitat i d’ensenyament per a la llengua. Com ha dit Daniel Escribano a El
conflicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República (1931-1936):
El caràcter àmpliament majoritari del catalanisme al Principat i la naturalesa republicana i d’esquerra del catalanisme hegemònic facilitaren l’assoliment de l’autonomia (...) i el
reconeixement de l’oficialitat de la llengua catalana. En canvi, allà on els nacionalismes
alternatius a l’espanyol no eren majoritaris, com a les illes Balears i Pitiüses i el País Valencià,
no només no s’assolí l’autonomia ni l’oficialitat de la llengua del país, sinó ni tan sols el que
autoritzava la mateixa legislació espanyola, com palesa el fet que el govern de la República
respongués negativament a les peticions que li arribaren del País Valencià i de les illes quant
a l’aplicació de l’article addicional del Decret de 29 d’abril de 1931, el qual preveia la introducció de la llengua del país a l’ensenyament. En el cas de les illes Balears i Pitiüses, a banda
del caràcter minoritari del regionalisme a Mallorca i testimonial a Menorca, s’hi afegien
altres problemes, com ara l’escassa identitat de les illes com a entitat col·lectiva unitària (la
qual cosa esdevingué fatal, atès el marc provincial establert a la mateixa llei fonamental de la
República com a subjecte mínim per a accedir a l’autonomia) i la diferent correlació de forces
entre les dues illes majors, especialment el caràcter conservador del regionalisme mallorquí,
en contrast amb la naturalesa esquerrana del republicanisme menorquí. (Escribano 2017:
86)

Així i tot, l’Associació per la Cultura de Mallorca va reivindicar el decret de bilingüisme
i aconseguí de crear les Càtedres d’Estudis Baleàrics amb l’objectiu comú de “l’aprofundiment en l’autoconeixement dels illencs com a poble amb personalitat pròpia” (Graña 2007:
303), tot mirant de compensar el fracàs de l’Estatut d’Autonomia. Aquí sí que s’aconseguí
una acció conjunta a nivell de les illes amb Joan Hernández Mora i Isidor Macabich com a
coordinadors dels cursos, que adopten la gramàtica de Jaume Busquets.7 A Mallorca, a més,
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la creació esdevinguda a Barcelona el 1930 de l’entitat juvenil Palestra tingué el seu correlat
amb la de Joventut Escolar, afavorida per l’admiració a Pompeu Fabra, que n’accepta la presidència “per l’associació simbòlica cada cop més forta que s’estableix entre ell i la llengua”.8
Francesc de Borja Moll, al seu torn, publica també el 1931 l’Ortografia mallorquina segons
les Normes de l’Institut (1931), per més que, com afirma Isabel Graña (2007: 326), “sembla
evident que la ruptura entre mossèn Alcover i l’Escola Mallorquina continuava condicionant la relació de Moll amb els escriptors mallorquins i el grup de l’Associació i La Nostra
Terra”. D’aquí que “el procés d’aproximació va ser lent, i no exempt de malfiances per part
d’ambdós bàndols”. Amb tot, Moll incrementa les seves relacions amb l’Institut d’Estudis
Catalans, de la Secció Filològica de la qual serà nomenat membre corresponent el 1936, cosa
que agraeix personalment a Pompeu Fabra en una carta del 25 d’abril de 1936, tot subratllant el seu paper en la represa de “les gestions per a obtenir de la Generalitat una subvenció
per al Diccionari Alcover”.9 La seva tasca com a filòleg i com a editor, amb la creació de la
Biblioteca “Les Illes d’Or”, que incorpora a partir de 1934 autors de totes les illes (Massot
1992: 262-267), l’acaben fent mereixedor del respecte dels escriptors mallorquins i de sectors
de la societat menorquina que li reconeixen el seu paper de referent pel que fa a la llengua.
Una fita és, en aquest sentit, la publicació, el 1937, de Rudiments de Gramàtica Preceptiva per
a ús dels escriptors baleàrics, en què manifesta la voluntat d’anar més enllà de la seva Ortografia
i de l’obra de Jaume Busquets, ambdues de 1931.
A Eivissa l’avanç es fa també evident tant en l’actitud d’Isidor Macabich publicant el
1933 a Barcelona el poemari Dialectals –el qual, malgrat el títol, reflecteix una postura unitarista i fabriana gràcies a la correcció que en fa Aquilí Tur Oliver (Cirer 2003: 125-126,
163), alumne universitari de Pompeu Fabra– com en la vocació poètica que es desvetlla en
el jove estudiant de Dret Marià Villangómez (2000: 178) fent una tria clara per la llengua
literària fabriana:
Un indeterminat temps després, ja només escrivia poesia en català. Hi varen influir noves
lectures, l’ambient de la ciutat on estudiava, una passió ja irresistible per una llengua que
com més anava més prenia consciència que estimava. Calia, però, estudiar-la, llegir-hi molt.
A Barcelona em vaig comprar la gramàtica de Fabra (...). Per obviar els dubtes que es presentaven, Fabra havia publicat el Diccionari ortogràfic abreujat; també el vaig adquirir (...).
En els meus versos anava abandonant el dialectalisme per una llengua més general. Recordo
que d’algunes qüestions que no veia prou clares, en parlava amb el meu gran amic Aquilí
Tur, que, per bé que de més edat, començava a estudiar Filosofia i Lletres a Barcelona i
anava a classe amb el mateix Pompeu Fabra. (...) Les meves poesies dels divuit i dinou anys
prenien una forma bastant normal.

Pel que fa a Menorca, hauríem de deixar constància dels lligams fabrians en el món educatiu tant a través del ja esmentat Marçal Pascuchi, professor de l’Institut-Escola, per tal
com Fabra era vicepresident del Consell de Cultura que impulsà aquesta institució escolar,
com de la científica i pedagoga Margalida Comas, col·lega de Fabra a la Universitat Autònoma de Barcelona, de la qual ell era professor i president del seu Patronat. La participació de Comas en l’excursió que, a l’abril de 1933, va fer a Menorca la Institució Catalana
d’Història Natural, filial de l’IEC, encapçalada pel seu president, el botànic Pius Font Quer
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(Delgado 2009: 102-103), permet establir encara una altra connexió fabriana per tal com
la làpida d’homenatge al botànic maonès Joan Joaquim Rodríguez Femenias reconeixia la
importància científica i lexicogràfica de la seva obra (Fabra, Font i Quer, Garganta
1991).
Vull acabar destacant, tanmateix, el procés menorquí ascendent, que va des dels articles
de Menorquit –nom amb què signa Joan Timoner Petrus (Bagur 2013)–, la reivindicació
de la catalanitat de la Menorca il·lustrada per l’historiador Francesc Hernández Sanz als
articles de la Revista de Menorca, i els suplements periòdics en català lligats als grans diaris
conservadors, El Bien Público de Maó i El Iris de Ciutadella, fins a les conseqüències que
també per a Menorca tingué la celebració del centenari de la Renaixença, per tal com als
manifestos de catalans i mallorquins, coneguts i estudiats, amb la signatura de Pompeu
Fabra (Massot 1978: 51-59) –i a la “Carta oberta dels mallorquins al senyor Pompeu Fabra”
d’adhesió al manifest “Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria”, del 30 d’abril
de 1934, l’any que “havia de tancar el bucle de la il·lusió occitana” (Rafanell 2006: 1103,
1194-1201)– hi hauríem d’afegir el menorquí, més tardà i sense ressò públic, en què eixamplaven l’òrbita a “les illes germanes, Menorca i Eivissa” i dreçaven les figures dels il·lustrats
Joan Ramis, Vicenç Albertí i Antoni Febrer i Cardona com els “primers precursors” de la
Renaixença peninsular (Salord 1999: 348-349):
El “Missatge als Mallorquins”, firmat per un gran nombre de personalitats que representen
tots els valors intel·lectuals i cívics de Catalunya, no va dirigit únicament als fills de la Balear
major, com podria fer creure el seu títol, sinó que fa al·lusió explícita a les illes germanes,
Menorca i Eivissa. (...)
No podem oblidar la part que eminents fills de Menorca han presa en les tasques glorioses
de la Renaixença. Tenim present que foren menorquins els primers precursors insulars de
l’Oda a la Pàtria d’Aribau: En Vicent Albertí i Vidal, qui l’any 1818 traduïa en menorquí
“La Alonsiada” de Joan Ramis, i N’Antoni Febrer i Cardona, bon humanista, autor de moltes
poesies menorquines i d’una gramàtica i d’un diccionari de la nostra modalitat dialectal a la
primeria del segle xix. (...)
A aquest ressorgiment volem aportar la cooperació de Menorca, procurant que la nostra illa
renesqui en el propi esperit, segurs que així ens trobarem sempre dins la gloriosa trajectòria
dels pobles recobrats en la unitat simbolisada per Verdaguer, Llorente i Costa i Llobera.
La projecció de Pompeu Fabra del franquisme a la democràcia

L’exili de Pompeu Fabra s’escriu també amb noms illencs, sobretot el del mallorquí
Antoni M. Sbert, molt ben estudiat per Josep Massot i Muntaner. Tots dos ja havien coincidit a l’Exposició del Llibre Català organitzada a Madrid el 1927 i al banquet organitzat
a l’Hotel Palace en honor dels intel·lectuals catalans (Massot 2000: 11-12), en què jugaren un paper important Josep M. Ruiz Manent i Joan Estelrich. Ja al final de la Guerra
Civil, Pompeu Fabra, des de la Institució de les Lletres Catalanes, participà en una reunió
d’urgència el 23 de gener de 1939 en què es prengué l’acord de garantir-ne la continuïtat
i d’encarregar-li interinament la presidència (Massot 2002: 231). Un cop a l’exili, va ser
la Fundació Ramon Llull, creada a París pel mallorquí i amb la participació inicial de
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Fabra en la represa Revista de Catalunya, que publicà amb dificultats l’edició francesa de la
gramàtica fabriana el 1941 (Massot 2002: 244-246). No em puc estar de dir que qui sap
si en el seu pelegrinatge per terres de la Catalunya Nord i Occitània, clos el 25 de desembre de 1948 a Prada, al Conflent, coincidí amb el menorquí Gumersind Gomila, establert
a Perpinyà, un dels poetes rossellonesos més destacats i amb una accentuada sensibilitat
lingüística!
En qualsevol cas, el que sí que sabem és el sentiment amb què intel·lectuals i escriptors
mallorquins van acollir la seva mort, com ho evidencien la vetllada necrològica el 4 de
març de 1949 a la casa de Guillem Colom, amb intervencions del poeta, de Francesc de
Borja Moll i de Manuel Sanchis Guarner (Massot 1985:2 236), i els condols enviats a la
família per Miquel Dolç, Bartomeu Forteza, Miquel Forteza, Salvador Galmés, Francesc
Vidal i Burdils a títol individual, i Francesc de Sales Aguiló com a secretari de la Comunitat Catalana de Colòmbia, i Joan Estelrich com a director de la Fundació Bernat Metge
(Manent a: Duran, Manent [coord.] 2018: 160-163). Enmig de la desfeta hi havia la
certesa de la seva obra, l’àncora de salvació més forta dins el que Mila Segarra (1991: 8)
ha anomenat “el naufragi de la guerra civil i del franquisme”. És en aquest context que la
figura de Francesc de Borja Moll adquireix la seva dimensió més gegantina perquè just
l’any de la mort de Fabra decideix reprendre, amb Manuel Sanchis Guarner i la seva filla
Aina,10 la publicació del Diccionari en un ambiciós projecte que segella l’amistat amb un
Josep Pla que va a Mallorca, conscient també que només les paraules, l’obra literària que
projecta, poden oferir resistència a la barbàrie franquista i a la voluntat de genocidi per la
via de negar a la llengua l’accés públic, social. D’aquí que l’activisme en favor del Diccionari arreu dels Països Catalans i la incansable tasca editorial van esdevenir armes potents
en la voluntat d’obrir espais de presència pública, més enllà del resistencialisme, en la
dècada de 1950. D’aquí també que l’acabament del Diccionari català-valencià-balear el
1962 –sense que recuperés el nom originari de Diccionari de la llengua catalana, com li va
reclamar anys més tard, el 1975, el menorquí Joan Hernández Mora (Salord 1994: 389)–
va ser viscut com una festa, que Josep Pla va celebrar dedicant-li un merescut ‘homenot’.
Al voltant d’aquestes dates, es produeixen a Menorca i a Eivissa signes esperançadors
com és, en el primer cas, la creació el 1953 de la Secció d’Estudis del Cercle Artístic de
Ciutadella (Salord 1998a), que, a través de la figura del clergue Josep Salord Farnés, molt
amic de Francesc de Borja Moll i ben acompanyat d’Antoni Moll Camps (Pelegrí, Salord
2016), malda, amb un cert èxit, per introduir cursos i conferències de llengua, que cal posar
en relació amb la seva rigorosa tasca de filòleg feta d’un coneixement exhaustiu de les edicions, passades i presents, en llengua catalana. La correspondència amb Francesc de Borja
Moll, entre el 1952 i el 1966 (Moll, Salord 2003), dona compte dels interessos compartits,
que es van incrementar de manera exponencial durant la dècada de 1960 amb el debat sobre
la introducció de la llengua vernacla a la litúrgia.
A Eivissa l’ambició literària de l’obra de Marià Villangómez, ben relacionat amb
escriptors de Mallorca i del Principat,11 és la millor garantia de la projecció fabriana a les
Pitiüses. El que va acabar essent Premi d’Honor de les Lletres Catalanes el 1989 i membre
corresponent de la Secció Filològica de l’IEC serà una figura clau quan l’Institut d’Estudis
Eivissencs, creat en ple franquisme, s’obri a la catalanitat a començament de la dècada
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de 1970. D’ell és el Curs d’iniciació a la llengua. Normes gramaticals. Lectures eivissenques i
formentereres (1972) de l’Institut d’Estudis Eivissencs, i seva és una valuosa obra lingüística,
que ell mateix sintetitza a D’adés i d’ahir (1988: 147) per justificar la inclusió d’un article de
caràcter lingüístic al costat dels de caràcter literari, bibliogràfic o històric:
Ultra el meu Curs d’iniciació a la llengua, gramàtica catalana per als eivissencs i formenterers, he
escrit bastants d’articles sobre la nostra llengua, bona part a la revista Uc. Al llibre Alguns
escrits sobre les Pitiüses (1981), formant la secció Notes de llenguatge, vaig recollir dotze treballs
d’aquesta naturalesa. D’altra banda, vaig publicar a la revista Eivissa, seguint la mateixa
línia, dos articles més: Sobre dues paraules eivissenques (núm. 8, 1976) i Una característica de la
parla eivissenca (núm. 12, 1981).

I és que, com va confessar en una entrevista l’any en què va rebre el Premi d’Honor de
les Lletres Catalanes (Villangómez 1994: 140-141), a l’interès essencial per la llengua com
a “instrument que ha de manejar l’escriptor”, se li va afegir la voluntat de treballar “per als
altres, a fi de suplir dins les meves possibilitats aquest gran desconeixement que hi havia de
la nostra llengua, ocasionat per la falta total del seu ensenyament durant segles, especialment a Eivissa. Amb aquesta finalitat he donat classes, he publicat articles, una gramàtica.
He escrit sobre idees generals, que bona falta feia, i així mateix sobre punts concrets. La
llengua, malgrat tots els obstacles, es conservava bé en l’ús parlat. Avui ja tenim d’altres
estudiosos, llicenciats, professors, l’inici d’una ensenyança organitzada”.
Si tornam, però, a la data d’acabament del diccionari Alcover-Moll, el 1962, hem de
destacar que un dels fets que la converteixen en mítica és també la fundació, en la data simbòlica del 31 de desembre, de l’Obra Cultural Balear, amb l’impuls de Francesc de Borja
Moll i la voluntat de fer emergir una nova versió de l’Associació per la Cultura de Mallorca.
L’activisme lingüístic i cultural disposava a partir de llavors d’una plataforma indefugible
a l’hora d’entendre la dinàmica mallorquina però també de les altres illes, com seria el cas
de la seu que, amb el nom d’Obra Cultural de Menorca, va acabar esdevenint l’editora de
l’Enciclopèdia de Menorca.
La presència de Pompeu Fabra és conjurada col·lectivament amb motiu de la commemoració del centenari del seu naixement, el 1968, sota el lema “Pompeu Fabra, la llengua d’un
poble”, i que obrirà una nova dinàmica més combativa a favor de la llengua a les darreries
del franquisme. Així, en l’acte acadèmic del Palau de la Música Catalana de dia 20 de
febrer, que obria les celebracions, Francesc de Borja Moll forma part dels representants
del Patronat d’Honor de la Commemoració, mentre que l’Obra Cultural Balear pertany a
la Comissió Organitzadora. A més, en l’acte hi van prendre la paraula Josep M. Llompart,
Manuel Sanchis Guarner i Jordi Rubió i Balaguer com a “demostració vivent i colpidora
de l’àmbit real de l’obra de Fabra”, tal com destaca la revista Serra d’Or (1968: 21), per més
que, en la sèrie d’articles de l’abril de 1968 no hi ha cap insular, i sí Sanchis Guarner, i que
anunciïn al mes de juliol “un disc amb la veu de Pompeu Fabra”, que “contesten Joan Fuster
i Josep M. Llompart”. A un nivell més acadèmic, Francesc de Borja Moll i un jove Josep
Massot i Muntaner van participar en el volum xiii d’Estudis Romànics, Estudis de Lingüística i Filologia Catalanes dedicats a la memòria de Pompeu Fabra en el centenari de la seva
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naixença amb “Alguns mots d’origen aràbic” i “Un vocabulari mallorquí-castellà del segle
xviii”, respectivament.
El mestratge general de Francesc de Borja Moll, però amb una incidència particular a
Mallorca i a Menorca (Miralles 2005; Institut d’Estudis Catalans 2003), i el de
Marià Villangómez a Eivissa (molt deutor també de la mà estesa per l’editor menorquí12 )
havien permès no només l’espriuana salvació dels mots sinó també l’assumpció de la llengua
fabriana. Tanmateix, l’exclusió del català de l’ensenyament i dels mitjans de comunicació
havia desposseït el gran gruix de la població de la necessària alfabetització i, en conseqüència, la podia deixar inerme davant els intents prejudicadors d’enfrontar llengua i dialecte,13 per més que les noves fornades d’estudiants universitaris hi poguessin oferir arguments.
L’intent, ho sabem, es va produir a Mallorca el 1972 amb l’anomenada ‘polèmica de Pep
Gonella’,14 però la democràcia evidencià la voluntat de recuperació, justament perquè l’obra
fabriana havia salvat la llengua i permetia pensar-la de nou com a llengua de cultura, d’ensenyament i de comunicació social.
Podem convocar de manera ràpida els referents de la represa a les illes Balears, des de la
participació en el Congrés de Cultura Catalana (1975-1977), “l’esforç més extens per tal de
configurar un projecte global” (Marí 2018: 160); el II Congrés Internacional de la Llengua
Catalana (1986),15 o les Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra (1979 a Mallorca, 1986
a Menorca i 1990 a Eivissa), deutors de propostes nascudes durant l’Any Fabra el 1968,
sobretot fins a l’aprovació de tot el marc legal de l’autonomia insular, amb les corresponents
lleis de normalització lingüística i d’incorporació de la llengua a l’espai educatiu.16 Diria
que ara estam en condicions d’avaluar el camí recorregut per entendre’n les grandeses, les
limitacions i els reptes de futur, que adopten la forma de mantenir actualitzat el llegat fabrià
sense perdre mai de vista els criteris d’unitat i de genuïnitat (Bibiloni 2011) que van guiar
Pompeu Fabra.
Voldria concloure subratllant que la projecció de Pompeu Fabra a les illes Balears i Pitiüses
no només forma part de la història cultural des del tombant dels segles xix i xx, sinó que
l’acompanya més enllà de la seva mort física el 1948 perquè, gràcies al seu llegat, la llengua
catalana pogué emergir de la nit franquista com la realitat més sòlida a partir de la qual fer
front als reptes inèdits del present democràtic, fins ara mateix, amb la voluntat de créixer
com Fabra la va forjar i somiar: moderna, nacional i europea. És a dir, una llengua capaç de
respondre a totes les necessitats actuals; una llengua amb la força de tots els catalanoparlants;
una llengua amb la qual habitar el món i fer-nos-hi presents des del que som.
* * *
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Notes
1. El Bolletí del Diccionari de la Llengua Catalana dels mesos de febrer-març donava les xifres de 39
publicacions i 28 impremtes i corporacions d’arreu de Catalunya i de les Illes que acceptaren les
Normes, mentre que el corresponent als mesos d’agost-setembre hi afegia 11 publicacions, 5 entitats
i impremtes, 3 mestres en Gai Saber (Joan Alcover, Llorenç Riber i Miquel Costa i Llobera) i altres
llorejats als Jocs Florals (Salvador Galmés i Miquel Ferrà) (Segarra 1985: 338-339).
2. “Per primera vegada acompleix avui l’Institut aquesta missió altíssima, unificadora de l’idioma,
donant normes ortogràfiques per a escriure la llengua catalana. La nostra resposta, l’actitud de tots els
catalans, ha d’ésser, per primera vegada també, deposar preferències personals i conviccions i hàbits i
repugnàncies i arguments i discussions, i acceptar resoltament, unànimement, devotament, aquestes
normes. // Car elles poden donar a la nostra llengua estimada la primera de les unitats que una llengua culta necessita, la unitat ortogràfica; i el nostre acte en acceptar-les, tots a la una, serà un exemple
de solidaritat, de patriotisme, que ens disciplinarà i enfortirà per a més difícils empreses.” (Prat de
la Riba 1918: 71).
3. Vegeu-ne l’edició facsímil a Miquel Àngel Marquès (ed.) (2001). Llum nova 1912-1913, amb un
estudi lingüístic d’Antoni Lluís Moll Benejam. Es Migjorn Gran: l’Ajuntament.
4. Vegeu “Obres completes de Pompeu Fabra en format digital, Textos i materials”, p. 499. Universitat
Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans.
5. “La confecció del Diccionari ortogràfic exigia, encara, la revisió i compleció de les Normes. En
tenir reunides en llistes especials totes les paraules afectades per cadascuna de les Normes, es pogué
veure que calia modificar l’enunciat d’alguna d’elles per tal de posar-lo completament d’acord amb el
criteri que l’havia inspirada. I, d’altra part, la comissió ortogràfica ja havia deixat per a més endavant
la revisió del sistema d’accentuació gràfica i l’establiment d’algunes regles suplementàries, com la
referent a l’ortografia dels parònims, a l’ús de l’apòstrof prepositiu, &.” (Fabra 1917: 19)
6. Rafael Monjo i Segura (Barcelona 1858-1922) –fill de Joan Monjo i Pons (Maó 1818 - Vilassar 1884), enginyer, pedagog i col·laborador de Narcís Monturiol [Vegeu Agustí M. Vilà i Galí
(1997), Joan Monjo i Pons, un exemple de tenacitat. Vilassar de Mar: Oikos-tau]– va publicar el 1918
Promptuari ortogràfic català, contenint unes 14.000 paraules, escrites segons les Normes Ortogràfiques de
l’Institut d’Estudis Catalans i, a manera de complement, Guia pràctica per a escriure en català, breu
Resum d’Ortografia d’acord amb el sistema adoptat per l’Institut d’Estudis Catalans, que dedica a l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana. Es relacionà amb Pompeu Fabra, que li encarregà un
diccionari marítim: vegeu Obres completes de Pompeu Fabra en format digital, Textos i materials, 443.
Pel que fa a la figura de Rafel Monjo, vegeu Serrano Méndez, Alexis (2007), “Referències entorn
del pedagog i lingüista Rafael Monjo i Segura”, xxiv Sessió d’Estudis Mataronins https://www.
academia.edu/15574442/REFER%C3%88NCIES_ENTORN_DEL_PEDAGOG_I_LING%C3%9CISTA_RAFEL_MONJO_I_SEGURA
7. “L’Associació per la Cultura de Mallorca, tenint coneixement que diverses entitats de Menorca
i Eivissa havien demanat la creació, en cada una de les illes, de càtedres d’Estudis Baleàrics, oferí,
gratuïtament, els seus serveis a la Diputació, per tal de col·laborar en aquesta obra cultural que cregué indispensable al nostre desenvolupament regional. // La nostra Diputació, amb una clara visió
del problema que se li plantejava, acceptà els oferiments de l’”Associació” i l’encomanà oficialment
de la tasca cultural a Mallorca, dins l’aspecte regional. Quant a Menorca i Eivissa, acordà subvencionar els senyors Joan Hernández Mora i Isidor Macabich, perquè en cada una d’aquestes illes,
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s’encarreguessin de facilitar al poble els estudis de la nostra llengua i de la nostra història”. La Nostra
Terra, any iv, núm. 47, novembre de 1931.
8. Vegeu “Obres completes de Pompeu Fabra en format digital, Textos i materials”, p. 553. Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans.
9. Vegeu “Obres completes de Pompeu Fabra en format digital, Epistolari”, p. 439. Universitat Pompeu Fabra i Institut d’Estudis Catalans.
10. No és possible incorporar la rica trajectòria d’Aina Moll però, a tall d’exemple, voldria deixar
constància de l’article “Entorn de les ‘Converses Filològiques’”, publicat el 1957 a la Col·lecció Quart
Creixent, 2, pel que evidencia de diàleg amb l’obra fabriana des de les limitacions del temps històric
franquista.
11. Per a una visió detallada de la xarxa de relacions amb escriptors catalans insulars i peninsulars, vegeu Parlar i escriure del mateix Marià Villangómez, el qual –a través del conjunt de pròlegs,
comentaris, articles i entrevistes– dibuixa un panorama força complet, especialment quan parla de la
coneixença a Palma, el 1942, de Miquel Ferrà i, a través seu, d’altres poetes mallorquins i de Francesc de Borja Moll, i, un any després, a partir de la seva estada barcelonina com a mestre a Cornellà,
de Ramon Aramon, Joan Triadú, Joan Perucho, Maria Aurèlia Capmany, Salvador Espriu, Tomàs
Garcés, Carles Riba, J. V. Foix, Marià Manent, entre d’altres. Vegeu Villangómez (1994: 36 i 231)
i també Cirer (2003: 163).
12. En el pròleg a la primera edició de La miranda (1958) qualificava l’Editorial Moll de “santuari de
l’amor i coneixença de la llengua”. Com rememorava anys després (Villangómez 1994: 22), “Vaig
escriure per a La miranda un pròleg bastant extens, que començava amb unes paraules de goig pel fet
que l’Editorial Moll em tornés a publicar un llibre de poesia, després d’haver-me publicat a la col·lecció
‘Les Illes d’Or’, feia una dècada, els poemes de Terra i somni. Aquelles primeres paraules expressaven al
mateix temps, succintament, un elogi a l’editorial i, sense anomenar-lo, a Francesc de B. Moll”.
13. No debades Francesc de Borja Moll (1978) dedicà la lliçó inaugural dels cursos de llengua catalana 1978-1979 a parlar de Llengua o dialecte? Català o mallorquí?, atès que “aquesta llengua, que
havia estat postergada i perseguida, ha adquirit importància social i política; ha començat a ser d’ús
oficial i ha passat d’un estat de minoria devota a un altre d’interès general. S’ha reconegut el seu valor
educatiu i es comença a introduir en els plans escolars”. No debades tampoc, després de fer referència
a “la reforma normalitzadora dirigida per Pompeu Fabra”, tanca la lliçó recordant “que no som en el
començament del camí de la restauració de la nostra llengua, sinó que ja la teníem conseguida [sic]
quan vingué el col·lapse de la guerra i la postguerra, i ara no manca més que reprendre la caminada
amb més força que abans”.
14. Vegeu Xavier Canyelles (2018), que, tot i algunes limitacions metodològiques, ofereix un mapa
complet del Gonellisme. Particularisme i secessionisme lingüístics a les Illes Balears.
15. Cal tenir present que l’àrea 3 de lingüística social tingué lloc a Palma i que les actes, a cura
d’Isidor Marí (1992), foren publicades per la Universitat de les Illes Balears. A més, la Revista de
Menorca (1987) publicà un monogràfic amb les conferències organitzades a l’illa arran de la celebració,
encapçalades pel parlament de Josep M. Llompart.
16. Antoni Artigues (19892) aporta, des d’una perspectiva crítica, moltes dades pel que fa a l’ensenyament del català a les illes Balears i Pitiüses des dels anys setanta, amb la incorporació tímida a
l’ensenyament primari, fins al 1986 amb “l’Ordre del conseller d’Educació i Cultura de (...) regulació
de l’ensenyament en llengua catalana en els centres docents no universitaris de les illes Balears”.
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Projecció de Pompeu Fabra
a l’exterior1
Joan Julià-Muné
Catedràtic de Fonètica Aplicada i director de la càtedra
d’Estudis Asiàtics de la Universitat de Lleida

Anys enrere, en cloure el decisiu i convuls segle passat, em vaig referir al tema de l’europeïtat de Fabra en un treball sobre els seus dots lingüístics –o domini d’idiomes– (Julià i
Muné, 2000) i la influència que exerciren en la seva obra els fonetistes coetanis. Posteriorment, en la dècada següent, amb una perspectiva més àmplia i amb més elements de judici,
vaig mirar de situar Fabra en l’entorn lingüístic europeu (2005, 2009a). Enguany, aprofitant
l’avinentesa de l’Any Fabra, en el 150è. aniversari del Mestre i primer centenari de l’aparició
de la seva gramàtica protonormativa, la càtedra Pompeu Fabra de la UPF, en la seva Quarta
Jornada, em brinda l’oportunitat d’anar més enllà. Atès que l’“exterior” és infinit, miraré
d’aprofundir en la reflexió sobre la projecció fabriana en el nostre microcontinent i d’estendre’m fins al punt d’abastar, i encara gosar abraçar, el macrocontinent en el qual estem
inserits: l’eurasiàtic.
Un nou corrent en el conreu científic de les llengües, que és el marc en què circumscrivim
aquesta projecció, feia dècades que es desenvolupava a Europa d’ençà que el lingüista alemany Friedrich Diez fundés la lingüística romànica mitjançant una publicació (1836-1843)
que ens arribaria anys més tard en versió francesa: Grammaire des langues romanes (318741876, 3 vol.). Precisament, Eugeni d’Ors, des del seu omniscient Glosari, en concret el 13 de
febrer de 1911, lloà entusiàsticament una obra de Fabra on proposava difondre entre nosaltres aquella nova lingüística europea, poc abans de la tornada a Catalunya des del seu exili
voluntari al País Basc, si bé propiciat per motius professionals. Es tractava de les Qüestions
de gramàtica catalana (1911), que després reproduiria en El català literari d’aquell emblemàtic
1932, l’any del Diccionari. De fet reblava el clau en una qüestió en què el trio Alcover-Schädel-Prat de la Riba des de la Diputació de Barcelona feia anys que havia començat a posar fil
a l’agulla. Hi deia Fabra en aquell any no menys emblemàtic de 1911, el de la fundació de la
Secció Filològica de l’IEC:
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Res més convenient i necessari que l’estudi de la llengua antiga, però perquè aquest estudi
fos profitós de debò, ens caldria una preparació filològica de què manquem completament
avui dia. És inimaginable, per exemple, el bé que faria la creació a Catalunya d’una càtedra
de llengües romàniques. (1911, 21932b: 18)

La projecció de Fabra, doncs, més enllà de les terres de parla catalana es combina amb la
captació d’aquest mateix entorn durant una centúria i mitja al llarg de la seqüència històrica
de tres segles, que ell mateix va viure en part i que perviu entre nosaltres. L’entorn extracatalà de Fabra és bàsicament europeu, emmarcat, doncs, en un continent que constitueix
l’extrem peninsular occidental del macrocontinent eurasiàtic. Per aquesta raó la projecció
fabriana podria considerar-se pentadimensional en relació amb el conreu lingüístic en general i de diversos codis idiomàtics del seu entorn multilingüe. Aquest poliedrisme, doncs, ve
definit per:
1) La formació científica, més enllà de l’enginyeria professional, en la disciplina lingüística
historicocomparativa, neogramatical i estructural, que duria al naixement de la lingüística romànica i que ell adquireix autodidàcticament a cavall de dos segles i de dos moviments culturals d’allò més productius a casa nostra: el Modernisme, amb posat contestatari, i el Noucentisme, ara institucional.
2) La presentació en fòrums internacionals i la publicació en revistes científiques de la
recerca lingüística duta a terme. En definitiva, la transferència del coneixement orientat
internacionalment.
3) L’afany de millorar la didàctica dels idiomes estudiats a l’escola secundària i la publicació
de gramàtiques foranes, com ara la francesa i l’anglesa, amb la intenció de difondre al
país les llengües estrangeres més rellevants. Aquesta aspiració cosmopolita la complementaria des d’associacions de caire internacional.
4) La difusió de la gramàtica catalana més enllà de les nostres fronteres mitjançant l’ús
d’altres llengües de cultura, específicament l’espanyola i la francesa, feta també des de
l’exterior: el País Basc i França.
5) El paper que fa en el tauler internacional, dins el marc eurasiàtic, mitjançant un clar
paral·lelisme en relació amb el procés d’estandardització de la llengua entre el català i
l’idioma més parlat al planeta com a L1: el xinès.
La taula 1 sintetitza les quatre primeres dimensions mitjançant l’encreuament de l’eix
cronològic, amb les quatre etapes (desvetllament i la campanya de L’Avenç, exili professional,
tasca (extra)institucional i exili polític de postguerra), i l’eix temàtic (formació, transferència,
aplicació i difusió de la llengua pròpia).
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Taula 1. Les dimensions de la projecció de Fabra a l’exterior (en blau l’Opera fabriana)
DIMENSIONS TEMÀTIQUES
ETAPES CRONOLÒGIQUES

Desvetllament (glotofília),
rebel·lia i activisme
contestatari(campanya
de L’Avenç amb Cortada,
Massó & Casas: reforma
lingüística i ortogràfica)
(1880-1902)
(MODERNISTA)

1. FORMACIÓ
LINGÜÍSTICA EUROPEA

(Predomini inicial
de la intuïció
lingüística)
Diez; Darmesteter;
Rousselot & Laclotte;
Bopp;
Passy; Sweet;
Gröber (ed.);
Revue Hispanique;
Romania;
Revue de Dialectologie
Romane Meillet;
Bello;
Meyer-Lübke;
Menéndez
Pidal;Brugmann;
La dècada de l’exili
Paul; Dozy & Engelman;
professional al País
Körting; Tiktin;
Basc, encara avencista
Thomas; Devic;
(1902-1912)
Figueiredo; Jud;
Rigutini; G. Viana &
Vasconcelos Abreu;
Tobler; Brunot;
Capuccini; Freund;
François; Schädel;
Godefroy; Wied
Michaelis & Passy;
Petrocchi;
Tasca institucional (IEC)
i extrainstitucional al país Darmesteter, Hatzfeld
& Thomas; Cuervo;
(1912-1939)
Webster; DRAE;
(NOUCENTISTA)
Larousse;
Nyrop; Passy;
Sweet; Viëtor; Jones,
Foulché-Delbosc &
Gonçalves Viana;
La dècada de l’exili polític Jespersen, Grammont;
Saussure;Travaux du
postbèl·lic i parabèl·lic
Cercle Linguistique
a França: un cas de la
de Prague
diàspora forçada
(1939-1948)

2. DIFUSIÓ I
TRANSFERÈNCIA
DEL CONEIXEMENT
LINGÜÍSTIC
(Interès per la llengua oral
com a base gramatical)
- Article científic de
fonologia catalana
(Revue Hispanique, 1897)

- Recensió d’un art. de
Saroïhandy sobre la
conjugació (1905)
- Article sobre /e, E/
del català: ‘llei
Fabra’ (RH, 1906)
- Recensió d’obres cabdals
de ling. rom. (RH, 1907)
- Ponència no invitada
(PCILC,
1906 / 1908)
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3. GRAMÀTIQUES FORANES 4. GRAMÀTIQUES
I LINGÜÍSTICA APLICADA: DEL CATALÀ COM A L2
DIDÀCTICA D’IDIOMES
I TRADUCCIONS
(Afició pel francès,
l’anglès, l’italià i el
llatí: “S’ha de capgirar
l’ensenyament d’idiomes”)
- (E. Arnau) Article sobre
l’ensenyament del francès
a l’ES a L’Avenç (1893)
i a Catalonia (1900)
- Tradueix L(a) intrusa de
Maeterlinck (1893); amb
Casas-Carbó, Espectres
d’Ibsen (1894), i Interior
de Maeterlinck (1898)

(Fa efectiva
l’experiència en
l’aprenentatge de
llengües foranes amb
la difusió del català
com a L2, publicantne la gramàtica de
cara a l’exterior)

Gramática de la
lengua catalana
(Barcelona, 1912)

- Gramàtica francesa
- Abrégé de grammaire
(Barcelona, 1919)
catalane
[amb bibliografia explícita] (París, 1928)
- Compendio de
- Gramàtica anglesa
gramática catalana
(Barcelona, 1924)
(Barcelona, 1929)

- Grammaire catalane
(París, 1941)
- Gramàtica catalana
(París, 1946)
- Catalan grammar?
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Els vectors cronològic i temàtic

Com veiem a la taula anterior, l’activitat fabriana s’agrupa en quatre etapes:
a) Desvetllament (1880-1902): amb una glotofília apassionant, rebel·lia i activisme contestatari mitjançant la campanya lingüística de L’Avenç, endegada per Massó i Torrents i
Casas-Carbó, que impulsen la reforma lingüística i ortogràfica amb la iniciativa de Fabra,
molt influenciat per l’altre membre avencista: Alexandre Cortada (Segarra, 1998). Tot
plegat es tradueix en l’afany d’aprenentatge d’idiomes, previ a l’estudi del propi, i que
conjumina amb l’inici de la formació, progressivament intensa, i de l’activitat científica.
b) Exili professional (1902-1912): activitat lingüística i gramatical en el comentat semiexili
basc i en plena eclosió noucentista, que contribueix a la seva consolidació formativa com
a lingüista.
c) Institucionalització per mitjà de l’IEC (1912-1939) en tres etapes: plena (1912-1923/4),
latent (1925-1931) i intermitent (1931-1939). Aquestes darreres sovint esdevenen de facto
extrainstitucionals.
d) Exili polític: diàspora forçada cap a l’Europa bel·ligerant i bel·licista (1939-1948).2

1. La formació lingüística europea: historicocomparativa, neogramatical i
estructural
Fabra com a científic s’integrà en el paradigma del comparatisme històric que prevalgué
a l’Europa del segle xix. Aquest originà, d’una banda, el corrent neogramàtic –caracteritzat
per la regularitat del canvi fonètic– del tombant de segle xix-xx, i de l’altra, la romanística,
que impulsà l’estudi dels dialectes del llatí evolucionat, altrament coneguts com a llengües
neollatines. Ben entrat el segle xx, a través de Ferdinand de Saussure (Suïssa francesa, 18571913) i dels treballs del Cercle Lingüístic de Praga, es fa seu el nou paradigma científic que
es difonia per Europa: l’estructuralisme lingüístic.
1.1. El període preinstitucional (1880-1912)

La primera etapa esmentada està presidida per la novetat i la suggestió que genera el
descobriment de codis lingüístics desconeguts i engrescadors, tots ells europeus, és clar. És
l’època del desvetllament i de la presa de consciència dels idiomes forans i sobretot del propi,
especialment pel fet d’intuir la importància de la llengua oral i les deficiències del material
gramatical a l’abast.
La dècada finisecular comprèn la campanya de L’Avenç, que tenia per objectiu capgirar
l’estat de la qüestió gramatical, sobretot pel que fa a l’ortografia, i marca l’inici de la formació i l’activitat científiques de Fabra, que s’estenen fins més enllà del tombant del segle, quan
per motius professionals deixa Catalunya. En aquella primera dècada del segle té l’oportu-
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nitat d’accedir a bona part de la lingüística capdavantera del moment a Europa, és a dir, del
món. I, per tant, contribueix al naixement de la ciència del llenguatge a casa nostra, conegut
com el període de l’eclosió noucentista de la lingüística catalana (Julià-Muné, 2019b).
1.1.1. Fonts de la formació lingüística de Fabra

A més de l’obra pròpia publicada, cal tenir present la valuosa informació que forneixen
els epistolaris –a hores d’ara ja publicats tots els que s’han conservat i han estat a l’abast dels
curadors de les OC. En primer lloc, respecte a les relacions personals amb lingüistes coetanis, com pot ser la carta de Fabra a Jakob Jud (Suïssa alemanya, 1882-1952), catedràtic de
romanística de la Universitat de Zuric, en què li presentava un estudiant postdoctoral que
prometia. Es tractava de Joan Coromines (1905-1997), i la referència epistolar és la primera
carta de la correspondència Fabra-Coromines, publicada per la Fundació Pere Coromines
(Ferrer, Ferrer & Pujadas, 1998). En segon lloc, els epistolaris il·lustren el parer que tenia
Fabra sobre l’obra i la manera de treballar d’alguns dels seus col·legues, que pot ser un indicatiu de qui el podia influir o de qui, més aviat, en fugia. I en tercer lloc, cal tenir en compte
sens dubte l’aspecte més interessant: la relació epistolar que ens permet tenir accés a la
bibliografia de què se servia el nostre lingüista, especialment la relacionada amb la lingüística romànica, que correspon als dos períodes d’exili: el voluntari –o semiexili–, al País Basc,
i el forçat, a França, sobretot a la Catalunya Nord durant la postguerra. La correspondència
emesa des de terres basques coincideix amb l’època de consolidació de la seva formació
lingüística (1902-1912) i va adreçada especialment als seus amics de L’Avenç –informació
que es pot trobar als epistolaris editats per Lamuela & Murgades (1984) i per Marquet
(2006), entre d’altres– i també a Antoni M. Alcover (1862-1932), tan bon punt van esdevenir companys membres de la Secció Filològica a la primavera de 1911. En aquest cas resulta
imprescindible la consulta de l’epistolari Fabra-Alcover, editat el 1969 per Francesc de Borja
Moll (1903-1991), com ara la de la carta de Fabra a Alcover, datada a Begoña el 30 de maig
de 1911, on dona informació al filòleg mallorquí sobre les obres bàsiques en lexicografia i
tractats ortogràfics i gramaticals. Hi deia Fabra:
Me sembla molt bé l’adquisició de les obres que m’indica en la seva carta, a les quals podriem
afegir (que ara se m’ocorren) el dicc. llat. d’en Körting (on ve indicada la pron. de totes les
ee i les oo) i el Glossaire des mots espagnols et portugais dérivés de l’arabe de Engelmann i Dozy.
Com que’m convindrà sovint, en l’estudi de l’evolució d’un sò, d’una significació, d’una
construcció, etc., establir comparacions amb les llengües germanes, hauriem de tenir-ne a
ma les millors gramatiques i diccionaris, així com tractats d’ortografia, estudis de gramatica,
lexic, etc. Heus-ne aquí alguns que crec que convindria adquirir tot seguit (si no figuren ja
en la biblioteca de l’Institut): Dizzionario universale della ling. italiana per Petrocchi (1892);
— Ital. Gramm. per Meyer-Lübke, trad. per Bartoli i Braum. 1902; — Rumän.-Deutsches
Wörterb. per H. Tiktin (Bukarest); — Dict. général de la lang. franç. per A. Thomas; — Gram.
franç. per A. Darmesteter; — Dict. étym. des mots d’origine oriental [sic] per Marcel Devic;
— Dicc. da lingua portugueza per C. Figueiredo (1900); — Dicc. de construcción y régimen de
la leng. cast. per R. J. Cuervo; — Bases de ortogr. portuguesa per Gonçálvez Viana i G. de
Vasconcelos Abreu; — Riforma ortografica (Milà, 1886); — La unità ortogr. della ling. ital.
per Rigutini; — Manual de ortografia romîna, H. Tiktin (Jasi 1889); — Das Leben der Wörter
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per Nyrop (Leipzig 1903); — Traité de la formation des mots composés dans la lang. franç. per A.
Darmesteter; — De la création actuelle de mots nouveaux dans la lang. franç. per A. Darmesteter; — Vermischte Beiträge zur franz. Gramm. per A. Tobler. (Moll, 1968: 48)

Aquesta és, sens dubte, la missiva que millor permet orientar-nos sobre les fonts lingüístiques europees de Fabra.
Als mitjans implícits i explícits vistos fins ara, hi podem afegir un sistema relativament
efectiu: l’alta probabilitat de consulta del material bibliogràfic a l’abast en determinades
biblioteques. Aquest era el cas del ric fons de l’Ateneu Barcelonès, al qual Fabra accedí
durant el període previ a l’anada a Bilbao i un cop instal·lat a les Oficines Lexicogràfiques
de l’IEC, en concret des d’octubre de 1912. I posteriorment també el de la Biblioteca de
Catalunya, d’ençà que es fundà el 1914. En altres ocasions accedeix a material bibliogràfic
forà indirectament, ja sigui per mitjà de la col·laboració d’un col·lega o bé de les publicacions
d’aquest. Seria el cas de Josep M. Arteaga Pereira (1846-1913), un músic barceloní, membre
de l’Associació Fonètica Internacional. Fabra n’aprofità la formació europea i li encarregà,
com ell mateix explicità al pròleg, la revisió del capítol sobre fonètica i pronunciació de la
gramàtica més ben considerada i reeixida, la de 1912. Malauradament, la seva biblioteca
personal va resultar molt malmesa el 1939, però el que en queda és consultable a la Universitat de Barcelona, el fons bibliogràfic de la qual s’ha ampliat recentment (setembre 2018)
amb la Biblioteca Joan Solà, èmul de Joan Coromines, encara que a més distància, com a
estudiós de l’obra fabriana. Tot seguit ens detindrem en el període de l’exili voluntari.
1.1.2. La dimensió espacial transibèrica i transpirinenca: la fatalitat basca

La influència dels corrents científics europeus en voga poden ser considerats procedents
tant de més enllà de l’Ebre, si bé minoritàriament, com de més enllà dels Pirineus. Entre
els primers destaquen l’hispanista gallec Ramón Menéndez Pidal (1869-1968) i el fonetista
i ortografista portuguès Aniceto dos Reis Gonçalves Viana (1840-1914), coetani d’Arteaga
Pereira i també membre de l’AFI, així com deixeble de Gilherme Augusto Vasconcelos
Abreu, reconegut especialista en sànscrit i amb qui publicà Bases da ortografia portuguesa
(1885). Entre els transpirinencs la influència es dona en diverses àrees: lingüística, codificació i lingüística aplicada, desglossada en aprenentatge/didàctica d’idiomes i l’ús pràctic
d’aquests, el més evident del qual fou les traduccions –del francès i danès/noruec, i possiblement de l’anglès– d’obres de teatre a l’última dècada del segle xix.
D’entrada caldria tenir present l’espai entre els extrems occidentals de l’Ebre i dels Pirineus, on durant una dècada Fabra s’exilià a la pràctica, encara que per raons professionals un
cop casat: ocupà el 1902 la càtedra de Química de l’Escola Especial d’Enginyers Industrials
de Bilbao (1897-1936), que havia guanyat per oposició. Per la informació que en tenim,
sobretot epistolar, podem deduir que no hi fou especialment feliç, que li interessava poc
la llengua suposadament autòctona, per la senzilla raó que no era present on residia, i que
exercia la professió sens dubte amb honestedat però amb poc entusiasme. En un moment
determinat –segons ens fa saber Alexandre Cirici via Jordi Mir (1998: 227)– qualifica sor-
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neguerament la seva professió d’enginyer químic a Bilbao, si més no en tant que professor
de la matèria, com “un quitamanxes distingit”. I nosaltres hi podríem afegir: “entre biscaitarres analfabets en basc” a la mercantil, industrial i, consegüentment, pol·luïda Bilbao, on
es devia sentir encaixonat. Tanmateix, si mai va tenir ocasió de visitar a la balneària Sant
Sebastià, que li devia recordar la Mediterrània, les platges centrals d’Euskal Herria –en
concret passejar-se pel donostiarra Kontxa pasealekua– o la catedral del Bon Pastor, es devia
adonar de la vitalitat de l’eusquera. De fet, aquells primers cursos d’estada a Euskadi hi
devia ser testimoni de moments històrics: no oblidem que Fabra hi va viure els darrers
dies del prematurament desaparegut pare del nacionalisme basc, Sabino Arana (1865-1903),
com a conseqüència de l’empresonament pel seu activisme i posicionament en relació amb
la proppassada guerra de Cuba. Amb tot, a Bilbao Fabra va contribuir a fundar-hi el Centre
Català, per bé que aquest no li compensà mai l’enyorança de Catalunya.
1.2. El període institucional i de l’exili forçat (1912-1939-1948)

També avui, quan ja tenim a l’abast el contingut dels cursos orals impartits per Fabra en
la dècada de la República (Lloret & Ramos, 2006b), hi podem observar, a part de la claredat
metodològica que foren capaços de copsar els seus transcriptors, l’alt grau de coneixement
de la lingüística europea del primer terç del segle xx. S’hi constata la influència de les
obres de Saussure (1916; Mollfulleda, 1983; Amsterdamska, 1987), Jespersen (1904, 1905,
1909, 1914, 1924; Arnal, 2000) i, en el camp de la fonètica, sobretot del francès Maurice
Grammont (1886-1946), així com el nou enfocament científic que començava a emanar dels
lingüistes de l’anomenat Cercle de Praga, configurador de l’estructuralisme europeu i posteriorment del nord-americà. Pel seu compte, Fabra en aquesta època havia anat desplegant
una gran activitat lingüística, especialment lexicogràfica, com és el cas del Diccionari general
de la llengua catalana, gràcies a l’ajut que podia trobar en les fonts bibliogràfiques foranes,
com ara el DRAE, el diccionari general de la llengua francesa de Darmesteter, Hatzfel &
Thomas (1890-1900) i el Webster (1890) per a l’anglès, de gran renom al tombant del segle.3
L’etapa institucional s’inicia l’11 d’octubre de 1912, en el moment en què Fabra es fa
càrrec oficialment de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut de la Llengua Catalana, o
Secció Filològica de l’IEC, com després ha estat conegut aquest centre. Recordem que ja
havia estat nomenat membre de la Filològica a la primavera de l’any anterior. Aquesta institucionalització, lligada a la història del país, es viurà amb intermitències considerables fins
al moment de l’exili. És l’etapa dedicada quasi exclusivament a la codificació del català i al
consegüent procés d’estandardització, com es reflecteix en el corpus lingüístic de les Converses filològiques, que s’anaren publicant entre 1919 i 1928. Cal tenir present també que la
Gramàtica francesa (1919), com veurem, és l’única obra en què sabem directament per Fabra
quines foren les principals fonts bibliogràfiques de què se serví i d’on manllevà nombrosos exemples: Passy (1887), Rousselot & Laclotte (1902), Grammont (1914), Nyrop (1902),
Michaelis & Passy (1914) i Jespersen (1905, 1909). Altres estudis (Garcia Castanyer, 2006),
a més, ens permeten calibrar el grau d’influència exercida per una obra similar adreçada
als lusòfons (Foulché-Delbosc & Gonçalves Viana, 1898). Com acabem de veure, doncs, i
malgrat haver deixat enrere el període de producció científica, Fabra està molt al corrent de
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les novetats lingüístiques europees, en els diferents àmbits temàtics, on destaca la influència
de l’estructuralisme en expansió per mitjà dels Travaux du Cercle Linguistique de Prague a
partir de l’any 1928.

2. La difusió de la recerca duta a terme, com a resultat de la influència
implícita i explícita de la lingüística europea en Fabra
A part de la faceta de codificador de la llengua, que és la més coneguda, popular i extensa
del nostre polièdric personatge, cal distingir-lo especialment com a científic del llenguatge
o lingüista, la qual cosa pressuposa un bon coneixement d’idiomes, com veurem més endavant.4 D’altra banda, el seu interès per la llengua oral com a base gramatical es fa palès ja
en el primer article científic que publicà; en concret, un estudi de fonologia catalana precisament (1897), en plena etapa seva preinstitucional i de la campanya de L’Avenç, en un
mitjà de gran difusió internacional: la Revue Hispanique. Aquesta revista, que des de 1893
s’editava a París i després també a Nova York, fou fundada pel seu amic francès Raymond
Foulché-Delbosc (1864-1929) i es publicà durant una quarantena d’anys, fins al 1933. Fabra
tornà a publicar-hi en tres ocasions més, en anys consecutius durant el període de semiexili:
una recensió d’un article de l’hispanista francès d’origen basc, i especialment aragonesista,
Joseph Saroïhandy (1867-1932) sobre la conjugació catalana (1905); un article sobre /e, e/
del català, que originà la que posteriorment es coneixeria com a ‘llei Fabra’ (1906); i una
recensió sobre la part dedicada al català de dues obres cabdals de la lingüística romànica
(1907): la darrera edició francesa de la gramàtica de Wilhelm Meyer-Lübke i la segona
edició en alemany del manual de Gustav Gröber. Clou aquesta contribució fabriana la seva
incisiva i perseverant participació en el primer fòrum internacional de rellevància per a la
lingüística catalana com a comunicant –un ponent de facto, no invitat per cert, a qui faltà
temps per a l’exposició– on va tractar de Qüestions d’ortografia catalana, tot reprenent el tema
de la representació de la “l” palatal en català, que el 1903 havia publicat al Bolletí d’Alcover
a Palma. Es tractava del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona,
13-18 d’octubre de 1906), amb les actes publicades el 1908 a cura d’Emili Vallès. L’aportació de Fabra fou la més reeixida entre les corresponents a la planificació de corpus, com
diríem ara (Julià-Muné, 2006). Amb tot, la dedicació de Fabra a aquest tipus de recerca fou
necessàriament reduïda tant en el temps –una dècada– com en la quantitat de producció –un
centenar de pàgines. La qualitat i l’oportunitat de la transferència, però, li han estat prou
reconegudes (Mascaró, 2006).
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Fig. 1. A l’esquerra, coberta de la separata de l’article erudit de fonologia catalana que originà la “Llei Fabra”, publicat a la Revue Hispanique (París, 1906), amb la dedicatòria autògrafa de l’autor a Pere Barnils. (L’any correcte és 1906, com figura a l’interior). A la dreta,
portada del primer volum de la segona edició del manual de lingüística romànica dirigit per
G. Gröber, que contenia un capítol sobre el català (Strassburg, 1904-1906) [Arxiu P. Barnils,
UdL]

3. Gramàtiques foranes i lingüística aplicada:
didàctica d’idiomes i traduccions
Fabra era un noucentista cosmopolita i pulcre que vestia amb elegància, practicava diferents esports i parlava com un gentleman. Una de les anècdotes més celebrades és la que es
va publicar el 1944, quan ja residia definitivament a Prada, al Conflent, arran d’una entrevista que li va fer Domènec de Bellmunt. Així s’explicava Fabra referint-se a un viatge amb
tramvia des de Badalona tot parlant amb una noia murciana, adaptada a l’entorn català i
aficionada al cinema:
Jo que vaig començar a fer-li preguntes relacionades amb l’actualitat del món de la pantalla,
com saber si li agradava tal o tal artista de cinema. Però resultava que cap dels que jo li
anomenava, tot i ésser molt populars, ella no els coneixia. Això m’estranyà molt, sobretot
quan vaig parlar-li d’artistes tan coneguts com Wallace Reid i Norma Talmadge. Aleshores
vaig caure en el que motivava la incomprensió d’aquella noia. Jo li pronunciava els noms en
anglès i deia per exemple “Uolas Rid” i la “Telmig”. Però en dir-li si coneixia Wallace Reid i
Norma Talmadge, em contestà de seguida rient com una folla: “Ja ho crec! Aquests sí. Però
com que vostè pronunciava els noms tan malament!”.
–Pompeu Fabra s’aguanta la pipa amb la mà, em mira i riu com un infant...
(Bellmunt, 1944; Murgades/OC 9, 2013: 671-672)
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Entre els idiomes que Fabra coneixia, motiu de lloança en avaluar-se els mèrits a Bilbao el
1902 (Amat, 2016: 28), cal distingir els que domina i parla amb facilitat, com ara el francès
i l’italià –i potser el romanès–, els que llegeix i escriu bé, com l’anglès, o entén sense gaire
problemes a efectes bibliogràfics, com l’alemany i les llengües escandinaves. Precisament
les traduccions que féu al català d’aquestes darreres, com ens assegura el seu primer biògraf
(Miracle, 1989: 96), concretament per a la traducció del noruec/danès d’Henrik Ibsen, en
col·laboració amb Joaquim Casas-Carbó, se serviren de traduccions prèvies al francès, a
l’anglès i a l’italià. Segons Miracle, Fabra es prengué la tasca traductora més aviat com un
repte lingüístic o com un exercici de llengua que no pas com una traducció destinada a facilitar la representació de les obres. Respecte a la tasca de Fabra com a traductor, situada a la
seva època contestatària avencista (Murgades, 2000), tenim la seguretat que traduí diverses
obres de dramaturgs capdavanters europeus, concretament del francòfon belga, que seria
Nobel de Literatura (1911), Maurice Maeterlinck (L’Intruse, 1890 / L’intrusa, 1893, i Intérieur, 1894 / Interior, 1898), i d’Ibsen (Gengangere, 1881 / Espectres, 1894, en col·laboració,
com hem vist). Hi ha notícies també, pendents de confirmació, que va traduir un altre drama d’Ibsen (Rosmersholm), Poe (el poema Ulalume i el conte The Gold-Bug/La cuca de llum) i
fins i tot Les petits poèmes en prose de Baudelaire (Gallén, 2009: 935-936). Com a bon lector i
traductor, encara que eventual, no és sorprenent que Fabra esdevingués el primer president
del PEN català (1923-1928), inaugurat el 1922, després que el 1921 es fundés el PEN Club
International a Londres, on se celebrà el primer congrés el 1923. Sota la seva presidència el
club català també participà en els successius de París, Berlín i Brussel·les. A Londres conegué un dels seus membres més cèlebres: el dramaturg i activista polític irlandès, resident a
Londres des dels vint anys, George Bernard Shaw (1856-1950), autor de Pygmalion (1916;
en versions catalanes: Pigmalió, 1957 i 1997) i Nobel de Literatura (1925). El 1935 Fabra
organitzà a Barcelona el XIII Congrés del PEN Internacional, presidit per l’escriptor H. G.
Wells. El nostre lingüista fou substituït en el càrrec per Carles Riba, però el reelegiren el
1934. Durant la Guerra Civil se’n feren congressos a París i Londres, on s’establí la delegació del PEN català a l’exili.
Tornant al domini dels idiomes forans, no hem d’oblidar que les al·lusions que es puguin
fer a tota mena de llengües en un text científic no impliquen un coneixement necessari
de l’idioma corresponent, ni tan sols superficial. Joan Argenter (2009) ha comptabilitzat
el nombre de referències a llengües foranes que apareixen a les Converses filològiques i que
podrien fer-se extensives a tota l’obra fabriana. Així les enumera Argenter: castellà (905),
espanyol (570): en total en hispànic 1.475; francès (449), llatí (338), italià (146), anglès (76),
grec (incloent-hi grecollatí, 33), portuguès (28), alemany (12), romanès (10), provençal (10),
rus (6), persa (5) i sard (2). Pel que fa a les no indoeuropees, hi figura l’àrab, com és lògic, i
n’hi troba 14. I malgrat que no esmenta el xinès, a l’obra fabriana aquesta llengua hi apareix
de tant en tant. I potser encara alguna altra.
Com hem vist, en referir-nos a Arteaga Pereira, el fonetista barceloní comptava amb
publicacions sobre el català a la revista de l’AFI: Le Maître Phonétique, fundada el 1886
a París per Paul Passy (1859-1940). Aquesta revista era l’òrgan representatiu a França del
moviment renovador de l’ensenyament d’idiomes, que havia estat introduït el 1882 pel lingüista alemany Wilhelm Viëtor (1850-1918) amb el treball emblemàtic Der Sprachunterricht
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muss umkehren! (L’ensenyament d’idiomes s’ha de capgirar!), que esdevingué el lema combatiu
o crit de guerra, especialment amb la denominació llatina que hi feia referència “Quousque
tandem” (“Fins quan, doncs”), que era precisament el pseudònim amb què Viëtor havia
signat el treball-manifest esmentat. Aquest moviment reformador europeu, defensat, a més
de Viëtor i Passy, pel danès Otto Jespersen (1860-1943) i l’anglès Henry Sweet (1845-1912),
advocava per l’ensenyament de la llengua oral mitjançant el mètode directe, enfront del
tradicional, que se servia exclusivament dels manuals gramaticals i de textos literaris escrits.
D’aquesta manera es posaven els fonaments del que un segle més tard s’establiria com a
objectiu fonamental en l’ensenyament d’idiomes: aconseguir “la competència comunicativa global de l’aprenent”, és a dir, no tan sols la competència gramatical. Fabra ja havia
començat a actuar en aquesta línia amb la seva primera gramàtica (1891) i ho continuaria
fent posteriorment, en paral·lel amb la campanya de L’Avenç i fins al tombant del segle.
Així ho demostren els articles signats amb el pseudònim “Esteve Arnau” (Murgades, 2005)
en què criticava l’ensenyament del francès, l’idioma estranger per excel·lència a l’ensenyament secundari. Si a finals del segle anterior s’esgarrifava pel defectuós ensenyament del
francès, ara ja està en condicions d’oferir als interessats en aquesta llengua una gramàtica
ad hoc (Gramàtica francesa, de 1919) i, per si fos poc, n’ofereix una altra en anglès el 1924.
Sembla que, a més, tenia la intenció de fer-ne una del romanès, però no disposem de prou
informació per anar més enllà. Aquestes dues gramàtiques no catalanes constitueixen una
contribució remarcable a la lingüística aplicada. La Gramàtica francesa (1919), l’única obra
amb bibliografia explícita, divideix el capítol de fonètica en sis apartats:
Vocals i consonants, Lletres mudes, Accent d’intensitat. Quantitat, Lectura de les lletres franceses,
Modificacions en la pronunciació dels mots dins la frase (liaison), Apèndix I: correspondències principals entre els sons catalans i els sons francesos.

Respecte a la Gramàtica anglesa (1924), Fabra és força menys explícit bibliogràficament
parlant. Probablement, i de forma directa o indirecta, segueix Sweet (1877, 1890, 1899),
Jespersen (1904, 1905, 1909) i Jones (1907, 1909, 1917, 1918). Sembla comprovat el domini
–com a mínim passiu– que Fabra tenia de l’anglès. Fins i tot solia prendre notes en aquesta
llengua de la bibliografia que consultava per servir-se’n posteriorment a les classes i conferències que feia pel país, com prova el testimoni recollit per Mir (1998: 126-127) relatiu
a la conferència al Centre de Lectura de Reus del 25 d’abril de 1930. Així, doncs, com en
el cas del francès, és indiscutible la precisió de les seves descripcions i transcripcions fonètiques, que coincideixen amb el diccionari de la pronúncia de l’anglès estàndard, una de les
obres més reconegudes del moment, aparegut el 1917 de la mà de Daniel Jones (Londres,
1881-1967). Fabra divideix ara el capítol més llarg del llibre, que és el de la “pronúncia”, en
els set apartats següents:
Vocals i consonants, Accent d’intensitat, Lectura de les lletres a, e, i, y, o i u en les síl.labes accentuades. Sons normals, Lectura de les lletres a, e, i, y, o i u en les síl.labes accentuades. Sons anòmals,
Lectura dels dígrafs ai, ay, au, aw, ea, ee, ei, ey, eo, eu, ew, ie, oa, oi, oy, oo, ou, ow i ui en les
síl.labes accentuades, Lectura de les lletres vocals en les síl.labes inaccentuades, Lectura de les lletres
consonants.
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Cal tenir en compte que descriu la pronúncia de l’anglès estàndard britànic de les primeres dècades del segle, que es coneixeria com RP (‘received pronunciation’), i que es basa en
les descripcions de la bibliografia que tenia al seu abast. A vegades, doncs, no coincideix la
descripció fabriana amb els coneixements actuals que tenim de fonètica anglesa. I el mateix
podria dir-se respecte a la francesa, comentada abans.
Al capdavall, i per cloure aquest apartat, a més d’un lingüista avant la lettre, Fabra també
donava mostres sovint, com a bon coneixedor de les tendències artístiques europees, del seu
gust refinat pel teatre, com hem vist en relació amb les traduccions, per la poesia (Mallarmé,
Baudelaire), la pintura (Cézanne) i la música clàssica (Bach), entre d’altres, com assegurava
Coromines en la seva conferència parisenca de 1968, pronunciada amb motiu del primer
centenari del seu reconegut i recordat mestre (1971, 21974: 395-397).

4. Gramàtiques del català com a L2
Fabra també es va preocupar en aquesta tercera dècada de segle per difondre el català
entre les comunitats lingüístiques que s’hi podien interessar més: manuals gramaticals en
francès (l’Abrégé del 1928) i en espanyol (el Compendio de 1929). I una dècada més tard els
malaurats esdeveniments en propiciaren d’altres en iniciar-se l’última etapa: la de l’exili
forçat i la diàspora de la postguerra (1939-1948).
Arribat el daltabaix, ara sí que l’exili serà forçós. Al gener de 1939 Fabra es refugià en una
Europa bel·licista que abans de la fi d’any ja esdevindria bel·ligerant, com si es perllongués
la situació del país que havia hagut de deixar enrere. En moure’s per terres de parla catalana
i/o francesa un cop més el seu poliglotisme fou determinant, especialment els primers anys.
De nou, per la correspondència publicada podem conèixer la situació a l’exili del Mestre
i assabentar-nos de múltiples qüestions, especialment de caràcter lingüístic, de les quals
altrament, sense la circumstància del distanciament físic, un cop més –com hem vist abans
en el primer exili, a Bilbao– no n’hauria quedat constància. És especialment il·lustratiu el
primer epistolari publicat per la Fundació Pere Coromines, que és el que ens interessa aquí:
el ja esmentat de Coromines-Fabra (OC 8, 2011). Així, doncs, a primers de gener de 1942
(OC 8, p. 528), probablement des de Montpeller, comunica a Ferran Soldevila que té en
preparació una gramàtica en anglès, i el 14 d’octubre de 1945 des de Prada fa saber a Coromines (OC 8, p. 628) que ja té escrita “una voluminosa Gramàtica catalana per als mestres i
una Catalan Grammar”. Més endavant ja precisa més i fins i tot li’n dona l’índex, alhora que
s’amoïna per la qualitat d’una obra similar acabada de publicar, com veurem. Li diu Fabra a
Coromines el 8 de maig de 1948:
Em parleu de la possible publicació de la meva Catalan Grammar. Tinc, en efecte, escrit
l’esborrany d’aquesta gramàtica, el qual no caldria sinó posar en net. Aquest esborrany té
190 pàgines: I. Sons i lectura de les lletres, 23; II. Flexió nominal i verbal, 31; III. Articles,
noms i adjectius qualificatius, 31; IV. Adjectius determinatius i pronoms, 50; V. Ús dels
temps del verb (llargament exemplificats), 20; VI: Adverbis, preposicions i conjuncions, 35.
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Seguiria una selecta triadíssima des de Llull als valencians del xv i des de Verdaguer a
Carner, amb la traducció en anglès. Però no crec que es trobi per ara ningú que vulgui publicar-la sobretot havent-hi publicada la gramàtica d’en Gili. (Ferrer, Ferrer & Pujadas/Fabra
(1998/OC 8, p. 717-718; carta a J. Coromines: Prada, 8-V-1948))

Efectivament, la gramàtica de Joan Gili havia aparegut cinc anys abans, el 1943, a
Oxford, publicada per l’editorial Dolphin Book, que fundà Gili mateix. A continuació, a la
carta, li assenyala alguns errors d’aquesta gramàtica a l’entorn de la relació fonema-grafia i
diu que es va oferir a l’autor per corregir-la-hi, però que aquest no li va contestar. Coromines,
per la seva banda, li respon a Fabra més endavant que ell també va recomanar a Joan Gili
que consultés Fabra. Avui ja sabem que qui redreçà finalment aquella part millorable de la
gramàtica de Gili fou el catalanòfil anglès, especialista en fonologia catalana, Max Wheeler,
que es feu càrrec del capítol sobre la pronunciació i l’ortografia en la quarta edició d’aquella
Introductory Catalan Grammar, la de 1974. El possible manual en anglès, doncs, que Fabra
assegurava tenir preparat, no es deu haver conservat –o si més no, encara no s’ha trobat, que
en tinguem notícia. Precisament Coromines mateix, des de Chicago, recorda i demana a
la família que vetllin per tots els papers del Mestre i en tinguin bona cura. Ignoro si hi ha
cap esperança de trobar aquest manuscrit i si s’ha arribat a fer cap seguiment detallat –fins i
tot detectivesc– dels possibles viaranys seguits per aquests papers. La qüestió resta pendent.
Aquesta dècada d’exili a França comença amb un periple de quatre anys, que continuava
la penosa, llarga i gèlida marxa des de Sant Feliu de Codines a finals de gener de 1939, i
que portaria el nostre amenaçat gramàtic a l’altra banda dels Pirineus, a terra de parla catalana del Conflent. Aleshores, fins al 1942 el periple enllaçaria Illa amb Prada, passant per
Montpeller i París. Fabra publicaria precisament a la capital francesa, ocupada aleshores
pels nazis sota el règim de Vichy, la Grammaire catalane (1941, amb cinc edicions), que era
una ampliació de l’Abrégé del 1928 i anava destinada al públic francès. La Grammaire constitueix un excel·lent exemple de la tasca didàctica del català com a segona llengua, alhora que
esdevé un referent important per a les formulacions ortoèpiques fabrianes. No debades en
aquesta mena de manuals, destinats a aprenents forans, és on se sol exposar amb més claredat la varietat estàndard de la llengua. Un cop acabada la terrible contesa bèl·lica mundial,
al 1945, Fabra, ja establert definitivament a Prada, fou nomenat doctor honoris causa per la
Universitat de Tolosa de Llenguadoc en homenatge internacional al nostre lingüista. L’any
següent, ja en un París del tot alliberat, hi publicà una nova Gramàtica catalana (1946), ara
per als exiliats catalans. També en aquells darrers anys d’exili, Fabra va veure publicada una
altra sèrie de Converses filològiques, en una revista quinzenal de Montpeller (La Humanitat,
novembre de 1945-gener de 1947), i el 1948 encara prepararia el Curs de llengua catalana
per correspondència que la Generalitat de Catalunya oferia als refugiats, a l’exili com tota la
institució,5 i que captà 247 inscrits en 14 països (Mir, 2016: 40). Tanmateix, Fabra ja no va
poder veure publicada la darrera gramàtica, que com la primera de les majors, la de 1912,
també va redactar a l’exili. Aquesta última gramàtica, que veuria la llum el 1956 gràcies a
Joan Coromines (Solà/OC 6, 2009), havia estat pensada per als mestres de la postguerra, ja
que d’aquest col·lectiu depèn en gran mesura, aleshores i avui, la recuperació i l’estandardització plena de la llengua nacional.
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5. A tall de conclusió de les quatre primeres dimensions de la projecció
fabriana: lingüista i poliglot europeu reconegut
Comptat i debatut, es podria assegurar que Fabra no tingué una dimensió europea, sinó
que gaudí d’una vinculació multidimensional amb el continent i amb les Illes Britàniques.
Això es reflectí tant en el seu tarannà i en els seus hàbits com en el seu caràcter i posat habituals, més aviat anglesos, fins al punt d’haver estat comparat amb “un explorador anglès de
novel·la d’aventures” (Mir, 1998: 227). L’europeïtat fabriana també es reflecteix en relació
amb els seus interessos científics, lingüístics i pedagògics, especialment en cinc llengües:
francès, anglès, alemany, italià i romanès. Sense oblidar la relació que tingué amb els estudiosos del llenguatge Foulché-Delbosc, Grammont, Meyer-Lübke, Jud i d’altres. El paper
innovador i capdavanter com a lingüista li fou reconegut pel romanista de més prestigi a
Europa i el que més l’influencià: Wilhelm Meyer-Lübke (Badia, 1977). Aquest acollí molt
positivament el treball científic de més repercussió del nostre lingüista i gramàtic, publicat
el 1906 a la Revue Hispanique i titulat “Les e toniques du catalan”. Hi explicava la distribució de les ‘e’, tancada i oberta, evolucionades del llatí, que posteriorment es conegué com
a ‘Llei Fabra’, en el més pur estil neogramàtic, culminant així un període fonamental en la
història de la lingüística europea en relació amb la nostra llengua. Fabra, en una apassionant
i apassionada comesa, va aconseguir codificar-la i va intentar-ne l’estandardització. El més
rellevant, però, és que vistos els resultats, ens podria venir a la memòria aquell símil de
l’esmentat Stefan Zweig en què conclou que per la força de la voluntat un home pot trobar
la missió de la seva vida. I la missió, el seu home (1976/2004: 180). Per fortuna de tots els
membres de la seva comunitat lingüística en el present i en el futur, més enllà d’ell mateix i
més enllà del seu país.
A continuació intentarem establir un paral·lelisme, en el tauler internacional, a partir del
paper que tingué Fabra en aquest extrem occidental del continent eurasiàtic, amb els seus
homòlegs de l’extrem oriental del macrocontinent, tot definint el context en què es troba la
llengua més parlada com a L1: el xinès.

6. Un procés d’estandardització desenvolupat en paral·lel entre la llengua
catalana i la xinesa
Es va demanar als joves que escollissin els elements més vitals i innovadors de totes les civilitzacions del món a fi de crear una nova cultura per a la Xina. En aquesta tasca monumental
Chen [Duxiu] suggeria sis principis bàsics: 1) Ser independent i no servil, 2) ser progressista
i no conservador, 3) ser combatent i no passiu, 4) ser cosmopolita i no localista, 5) ser pràctic
i no purament teòric, i 6) ser científic i no visionari. (La Jeunesse (Xangai), 1915) 6

La llengua estàndard de la Xina –putonghuà 7 o llengua comuna, més coneguda com a
mandarí a Occident–, inclosa Taiwan (guoyú o llengua nacional) i la ciutat-estat de l’illa
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de Singapur, constitueix el resultat d’una revolució literària propiciada per un moviment
intel·lectual nacionalista, iconoclasta, anticonfucià i prooccidental. Aquest moviment fou
iniciat poc després de la instauració de la República amb l’enderrocament de la dinastia
Qing el 1911 i culminat a la dècada següent, amb la gran càrrega simbòlica del 4 de maig
de 1919, que al seu torn promogué el naixement del Partit Comunista xinès (vegeu la cronologia a l’annex). El procés començà a la segona dècada del segle xx però no es tancà, a
causa de la convulsa història xinesa i mundial de les dècades següents, fins a mitjan segle.
Al domini català, a l’extrem sud-occidental d’Euràsia, s’havia viscut poc abans un procés
similar quasi coincidint amb el mateix període del segle passat, liderat per l’Institut d’Estudis Catalans (1907-) i Pompeu Fabra. Als inicis dels anys trenta el lingüista català completaria la codificació amb el Diccionari general de la llengua catalana (1932b), mentre a la
Xina s’havia alentit la reforma cultural del Moviment del Quatre de Maig, que promovia
especialment la substitució de la llengua literària clàssica (wenian) per la col·loquial (baihuà) a fi d’elaborar una llengua nacional útil perquè la totalitat de la població pogués accedir al mitjà d’expressió per excel·lència. Tot i l’interès mostrat pel govern del Guomindang
(Partit Nacionalista) de Chiang Kaishek (1887-1975), el continent eurasiàtic es trobava
just a l’inici de sengles guerres civils als seus dos extrems geogràfics: la xinesa (1926-1949),
que inclou la segona guerra sinojaponesa de 1937-1945, compresa també dins de la Segona
Guerra Mundial, i l’espanyola (1936-1939), amb vencedors políticament oposats. Com
veurem, el desenllaç de l’espanyola truncà el procés d’estandardització del català fins a la
desaparició de Franco (1892-1975). Mentrestant, a la Xina, amb el triomf del comunisme i l’adveniment de la República Popular a partir de 1949, la política cultural de Mao
Zedong, assessorat per Zhou Enlai (1898-1976), impulsà definitivament el procés amb
innovacions substancials, especialment encaminades a facilitar l’aprenentatge i la difusió
de l’estàndard. Aquestes reformes estaven fonamentades en el llegat de la dècada dels
anys vint, mentre que la República Nacionalista de Taiwan, conservadora, esdevingué la
dipositària més directa del llegat de Hu Shi (1891-1962), l’intel·lectual format als EUA
a començaments del segle xx que havia d’esdevenir el seny ordenador de la nova llengua
xinesa.
6.1. La diversitat ètnica i lingüística de la Xina: llengües xineses i no xineses

L’idioma xinès, tot i tenir un sistema d’escriptura únic per mitjà dels anomenats caràcters o sinogrames, presenta una diversitat geofònica tan marcada que, des del punt de vista lingüístic, avui és més encertat parlar de diverses llengües xineses –amb les respectives
varietats geogràfiques– que de dialectes xinesos. Tradicionalment s’ha tendit a identificar
el codi escrit unificat amb la unitat política que constitueix la nació xinesa,8 a pesar de la
manca d’intel·ligibilitat entre les nombroses comunitats que hi ha arreu de l’extens domini
lingüístic xinès. De fet, la diferència entre les dues llengües xineses amb més prestigi a la
Xina actual, el mandarí al nord-est i al centre i el cantonès al sud-est, pot ser tan gran pel
que fa al vessant oral com la que pugui haver-hi entre el català i el francès o l’anglès.
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Ben mirat, i tornant a les nostres latituds, hi podria haver una certa analogia entre la
situació sociolingüística de la Xina d’expressió xinesa amb la Romània europea, és a dir, els
territoris per on s’han difós les llengües romàniques o neollatines, provinents del llatí que
s’hi parlà durant el primer mil·lenni de la nostra era (Ferrando & Nicolàs, 2006). En primer
lloc i en sentit ampli, tot salvant les distàncies, tindríem: llatí / xinès = Romània / Xina sinòfona; en segon lloc i en sentit més estricte, tot limitant-nos a l’Estat espanyol i salvant encara
més distàncies: espanyol / putonghuà (mandarí modern) = català / guangdonghuà (cantonès). A
continuació mirarem d’aclarir aquesta concatenació d’analogies.
Encara que la major part dels habitants de la República Popular de la Xina –d’ara endavant ens hi referirem com a ‘la Xina’– i de la República Nacional de la Xina –Taiwan– tenen
el “xinès” o alguna llengua xinesa com a idioma matern, cal tenir en compte que s’hi parlen
un bon grapat d’altres llengües, que difereixen de les del grup xinès tant tipològicament com
genèticament. Avui hi parlen alguna varietat lingüística xinesa més de mil milions de persones, i llengües no xineses uns centenars de milions més, vinculades a les minories ètniques.
Entre aquests darrers idiomes, o més aviat grups lingüístics, destaquen els que s’apropen als
dos milions de parlants o els superen: túrquic (amb el uigur, al nord-oest), mongol (nord),
coreà (nord-est), tibetobirmà (amb el tibetà, al sud-oest, i el yi, al sud), tai (amb el zhuang,
al sud) i miao-yao (sud).9 A la taula 2 es pot observar de manera sintètica la classificació i
filiació de les llengües més parlades a la Xina.
El mandarí modern, o xinès estàndard oficial, basat en la parla de Pequín, té uns quatre-cents milions més de parlants com a segona llengua. Respecte al grup wu, conté els
idiomes de la majoria dels immigrants que rep Catalunya. Pel que fa a la tercera llengua
xinesa en nombre de parlants, el cantonès, es pot considerar l’hereva del prestigi literari dels
segles d’or clàssics, que els xinesos del sud assoliren durant la dinastia Tang, fins al punt que
se’n consideren els descendents més genuïns i s’autoanomenen com a tals “tang”. Aquesta
llengua ha estat majoritàriament la dels immigrants xinesos del món anglosaxó (els EUA,
el Canadà, la Gran Bretanya), per la procedència –meridional i propera a la zona portuària–
dels primers esclaus per a les grans infraestructures viàries, en el cas americà, i per la relació
amb l’excolònia britànica de Hong Kong, en el cas europeu.
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Taula 2. Les principals llengües de la Xina [en milions de parlants]

[A partir de les dades actualitzades de Ramsey (1987: fig. 4 i 6, p. 164-165) i Norman (1988: 181-244)]

TRETS
BÀSICS

TIPOLOGIA O CODI LINGÜÍSTIC
XINÈS

Blocs geolingüístics

Septentrional
(central i nord-oriental)

Idiomes

Mandarí modern
o estàndard

Ètnia

Nombre
aproximat
de parlants
com a
llengua
materna

NO XINÈS
Meridional
(Sud-oriental)
wu
(xangaiès)

yue
(cantonès)

han

900 M
(la llengua
més parlada
del planeta
com a L1)

80 M

70 M

Septentrional
(Grup altaic)

Meridional

túrquic

mongol

coreà

tibeto-birmà

tai

uigur

mongola

coreana

tibetana
yi

zhuang

miao
yao

7M

4M

2M

10 M

15 M

8M

miao-yao

6.2. De l’Imperi a la República: la primera i autèntica revolució cultural xinesa en el
Moviment del Quatre de Maig de 191910

La llengua que avui constitueix l’estàndard oficial a tota la Xina, doncs, té la base en la
revolució literària iniciada poc després de la instauració de la República, coneguda com el
Moviment del Quatre de Maig de 1919, que en sentit ampli abraça el període 1915-1923.
De fet, stricto sensu es tractà d’una manifestació reivindicativa de professors i estudiants
de la Universitat de Pequín contra el tractat de Versalles, que posà fi a la Primera Guerra
Mundial i lliurà al Japó les concessions colonials que els alemanys posseïen a la Xina. Entre
d’altres, s’hi proposaven reformes profundes de caire sociolingüístic, sota el guiatge destacat
d’intel·lectuals formats al Japó, a Europa o als EUA, com Chen Duxiu i Hu Shi. Perseguien
l’objectiu de fer esdevenir el xinès un idioma més manejable, capaç de superar l’encarcarament i la complexitat de les grafies, alhora que volien acabar amb la fidelitat a la llengua
literària clàssica –considerada complexa, llunyana, aliena i obsoleta– i substituir-la pel xinès
col·loquial, que esdevindria la base de l’estàndard. D’aquesta manera la llengua de la Xina
podria equiparar-se amb els grans idiomes de cultura, que eren molt més flexibles i adequats
als usos quotidians, formals o informals, i fàcils d’aprendre tant per part dels propis conciutadans com per part dels parlants estrangers.
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6.2.1. Un objectiu comú per sendes divergents: Chen Duxiu i Hu Shi

L’any 1915 Chen Duxiu (1879-1942), mestre d’escola, esdevingut editor, filòsof i revolucionari socialista, educat a contracor en la tradició confuciana a la Xina, i posteriorment
format al Japó i a França (Hsü, 51995: 497), editava a la Concessió francesa de Xangai
la revista Xin Qingnian (1915-1926), subtitulada en francès La Jeunesse –i l’any següent
Nouvelle Jeunesse–, que seria la iniciadora de l’autèntica revolució politicocultural que marcaria la Xina contemporània (vegeu la citació inicial d’aquest capítol). Nascut el mateix
any que Stalin i Trotski, estava destinat a ser el fundador, juntament amb Li Dazhao
(1889-1927),11 del Partit Comunista Xinès (PCX) i el seu primer president, elegit, encara
que in absentia, a Xangai el 1921. El 1917 Chen havia esdevingut degà d’Humanitats
de la Universitat de Pequín, convidat pel rector Cai Yuanpei (1868-1940) –talment com
un Bosch-Gimpera a la Universitat Autònoma dels nostres anys trenta en repúbliques
paral·leles–, exministre d’ensenyament de l’efímer primer govern de la República i fundador de l’Academia Sinica.
En aquella universitat Chen coneixeria, i es guanyaria com a col·laborador tot i que
no compartia la seva ideologia marxista, qui esdevindria el referent de la reforma lingüística, el professor de literatura Hu Shi (1891-1962).12 Hu engegaria el tret de sortida
de la revolució literària xinesa des de les pàgines de la Nouvelle Jeunesse, on el gener de
1917 publicaria un article emblemàtic: “Suggeriments per a una reforma literària”. Anys
més tard reblaria el clau i deixaria palesos els seus compromisos i objectius referents a
la nova expressió literària, que exposaria in extenso l’any 1934 amb el treball The Chinese Renaissance, publicat a Chicago. Heus aquí la manifestació sintètica del seu objectiu
fonamental:
Una llengua morta no pot produir mai una literatura vivent. Si aquesta s’ha de crear, li cal
una eina ben viva [...] Primer de tot hem de realçar aquesta eina [vernacla] i posar-la al servei
de la literatura xinesa a fi de substituir totalment aquella vella eina mig morta, o morta del
tot. Només amb un estri nou podrem parlar d’altres aspectes, com ara d’idees noves i d’un
esperit nou. (Hu, 1933: 112)13

6.2.2. La reforma tridimensional de la República Popular: entre Mao i Zhou14

Fou el 1959 quan Mao Zedong (1893-1976), assessorat pel seu més fidel, clarivident i
sacrificat col·laborador polític, Zhou Enlai (1898-1976), en culminar la primera dècada
del seu mandat, acabà d’enllestir una política de reforma lingüística tridimensional de
gran envergadura. Enllaçava amb les reivindicacions del Moviment del Quatre de Maig i
consistia en un procés d’estandardització de la llengua oral a partir del dialecte de Pequín
(beijinghuà) i de la llengua escrita segons la parla del segle xx (baihuà). El procés, com s’ha
vist, s’inicià en la segona dècada del segle però no es tancà fins a la sisena. Aquells canvis
foren reconeguts per Occident a partir de la dècada dels vuitanta del segle passat, però no
van ser adoptats ni per Hong Kong ni per Taiwan. Es tractava de: a) l’estandardització de
l’oral a partir de la parla de Pequín: el putonghuà; b) la romanització o llatinització de les
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llengües síniques o xineses, especialment del mandarí, mitjançant el sistema pinyín; i c) la
simplificació dels caràcters de l’escriptura reduint-ne el nombre de traços. Vegem-ne els
comentaris en els apartats següents.

6.3. Del mandarí arcaic al putonghuà modern: el xinès estàndard
6.3.1. La concepció sociolingüística de la llengua xinesa

A la taula següent es glossen els principals termes relacionats amb la llengua xinesa al
llarg de la història, a partir dels dos codis elitistes, el wenian o la llengua literària clàssica i el
guanhuà o mandarí originari, fins al xinès mandarí o estàndard: el zhongwèn.
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Taula 3. Terminologia sociolingüística a l’entorn del xinès (la més rellevant, en blau)
[Desenvolupat i ampliat a partir de Norman (1988: 135-138)]
TERMINOLOGIA
ADAPTADA

SIGNIFICAT
LITERAL

GLOSSA

CORRELACIÓ CONCEPTUAL

wenyan
(xinès clàssic)

Llengua
escrita
literària

Llengua culta escrita, de gran prestigi fins a principi del segle
xx , emprada arreu per a tota mena d’escrits formals, que
s’interpretava oralment segons la pronúncia de cada usuari

Llengua clàssica

guanhuà
(‘mandarí originari’)

Parla dels
mandataris

Llengua vehicular de la Xina imperial, sense codificar, que
parlava la classe governant i es basava en la llengua de
la cort, però que s’adaptava a les diverses varietats

Lingua franca o koiné
dels mandarins

baihuà
(xinès escrit)

Parla popular

Varietat oral en què es basa la llengua escrita actual. Des
de 1920 ha substituït la llengua literària clàssica (wenyan)

Estàndard escrit

putonghuà
(mandarí o xinès
estàndard)

Parla comuna

Estàndard
Denominació oficial de la llengua estàndard de la RPX, basada
en la parla de Pequín, que substitueix tant la “llengua imperial” oral
(terme acadèmic)
(guanhuà) com la “llengua nacional” republicana (guoyú)

pinyín

Transcripció
Sistema de transferència logogràfica a fonèmica,
fonètica mitjançant basat en l’alfabet llatí i proposat pel govern de la RPX
l’alfabet llatí
(1959), per representar la pronúncia de l’estàndard i
així facilitar-ne l’aprenentatge i la difusió arreu

Transferència
alfabètica romanitzada
o llatinitzada

beijinghuà
(pequinès)

Parla de Pequín

Varietat oral en què es basa la llengua estàndard actual, amb
algunes peculiaritats pròpies i exclusives de la zona de Pequín

Dialecte de la capital,
base de l’estàndard

guangdonghuà
(cantonès)

Parla de Canton

Varietat lingüística xinesa meridional, pròpia de la
província de Canton i d’altres d’adjacents, ben diferenciada
estructuralment dels parlars mandarins, entre d’altres el
pequinès, fins al punt de ser mútuament inintel·ligibles

hanyú
(xinès / mandarí
modern)

Parla dels han
(ètnia majoritària)

El terme més corrent per a la denominació de la
llengua estàndard oral i escrita actuals

Llengua xinesa
estàndard
(base ètnica)

zhongguohuà

Parla de la Xina

Terme arcaic i col·loquial alhora, que es
refereix al xinès oral en general

Llengua xinesa
(geogràfica)

zhongwèn
(xinès mandarí)

Llengua de la Xina

Llengua estàndard oral i escrita, d’ús corrent, en
especial en relació amb textos impresos

Llengua xinesa,
idioma xinès

guoyú
(xinès mandarí
taiwanès)

Parla pròpia
del país

Terme avui arcaic que a començaments del segle xx
va substituir la “llengua governamental” (guanhuà)
fins al 1949, com a llengua comuna nacional, i que s’ha
conservat a Taiwan. Es va usar per diferenciar l’estàndard
d’altres varietats i de les llengües no síniques

Llengua nacional
(llengua xinesa de la
República Nacionalista
de Taiwan)
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“Dialecte” xinès meridional
per antonomàsia
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6.3.2. La transferència romanitzada, amb el guiatge de Zhou Youguang, i la simplificació
logogràfica

La transferència de l’escriptura logogràfica tradicional xinesa a la fonèmica o foneticoalfabètica de disseny pròpiament xinès data de principis del segle xx, poc després de l’adveniment de la República, que, tanmateix, no es promogué de manera efectiva fins immediatament després de la proclamació de la República Popular. De totes maneres, després de la
Segona Guerra Mundial encara existien dos sistemes anglosaxons de reconegut prestigi: el
Wade-Giles –batejat a partir dels seus dissenyadors britànics i abreujat com a W-G–, vigent
des del segle xix, i el sistema Yale, proposat amb motiu de l’activitat bèl·lica del Pacífic,
durant la contesa mundial esmentada, als anys quaranta del segle passat. Així, doncs, el
sistema de romanització (hanyú) pinyín, que significa literalment ‘transcripció o escriptura
fonètica (de la llengua dels han)’, ha anat substituint progressivament els altres, sobretot
després que els EUA reconegueren el nou sistema a partir de 1979. A la taula 4 es mostren
unes equivalències entre els dos sistemes de més prestigi i més usats –el W-G, cada cop més
obsolet, i el pinyín–, seguides de la corresponent adaptació catalana, tot prescindint de les
marques tonals llevat del darrer exemple. Els antropònims van en cursiva.
Taula 4. Els dos sistemes de romanització o transferència llatinitzada més rellevants
Wade-Giles (1859)			

Pinyín (1958) 		

Chungkuo				Zhongguo

Adaptació catalana

		“Xina”

Mao Tse-tung			

Mao Zedong 		Mao Zedong

Teng Hsiao-p’ing			

Deng Xiaoping		

Deng Xiaoping

Chiang Kai-shek			Jiang Jieshi			Chiang Kaishek
Hong Kong				Xiang Gang			Hong Kong
Peking				Beijing			Pequín (compari’s amb l’espanyol
							‘Pekín’ i l’anglès ‘Peking’ o ‘Beijing’)
Ts’inghua				Qinghua			 (Universitat de) Qinghuà (Pequín)
Soochow				Suzhou			Suzhou
Kwangtung 				Guangdong			“Província de Canton”
Kwangchow 			Guangzhou			“Ciutat de Canton”
Tientsin				Tianjin			Tianjín
Li Po				Li Bai			Li Po
Tu Fu				Du Fu			Tu Fu
4

t’ai 2chi 2ch’uan 			tàijí (quán)			‘taitxí’
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L’artífex del sistema, com a codificador ortogràfic, fou Zhou Youguang (1906-2017), que
havia de dissenyar el pinyín per decisió del govern de la RPX per implementar-lo a partir
de 1958. Zhou era economista i banquer de professió, professor de la Universitat de Fudan
(Xangai), però lingüista i editor supercentenari per devoció, després de la fundació de la
RPX. Presidí la comissió que havia d’elaborar el nou alfabet per a la conversió dels sinogrames en mots llatinitzats, que n’havien de facilitar la pronúncia i alhora substituir el sistema
britànic Wade-Giles. Fou crític amb el règim de Mao i víctima de la Revolució Cultural.
També s’oposà obertament a la política de Deng Xiaoping, especialment després de la massacre de Tiananmen, i alguns de la seva quarantena de llibres foren prohibits a la Xina. El
darrer període de la seva vida era considerat un intel·lectual dissident més. Traspassà l’endemà del seu 111è. aniversari, i es creu que era la persona més longeva de la Xina en aquell
moment.
El sistema pinyín és en realitat pseudofonètic malgrat la seva denominació, ja esmentada.
Cal tenir present que, si bé varia l’ortografia d’un sistema a l’altre, a vegades substancialment, la pronúncia hauria de ser invariable. En el cas del nom que va a continuació del
cognom Mao, la “Z” i la seqüència “do” del pinyín “Zedong” es pronuncien [ts] i [tu], respectivament, com indica precisament el sistema Wade-Giles: “Tse-tung”.
La simplificació logogràfica o del nombre de traços de cada caràcter, habitualment entre
set i disset, constitueix la tercera fase de la reforma impulsada per la política lingüística de
la primera dècada de la RPX. Els caràcters més complexos, generalment amb un nombre
superior de traços a l’indicat, es reduïren de manera considerable a la Xina continental.
D’aquesta manera es facilitava l’escriptura del xinès tant a les escoles autòctones com per
als aprenents forans, sobretot perquè la implementació del pinyín ha estat més lenta del que
es preveia en un principi, quan s’havia arribat a proposar, des de les altes esferes, la supressió de l’escriptura logogràfica. Aquesta proposta a la fi no es dugué a terme per considerar aquest sistema d’escriptura una part integral del patrimoni cultural xinès absolutament
irrenunciable.

6.4. Processos paral·lels d’estandardització als dos extrems eurasiàtics?
Pareu esment que els nostres escriptors es trobaren, en iniciar-se aquesta renaixença
[literària], amb una llengua empobrida, deformada, malmesa per innombrables castellanismes, la qual no podien pas adoptar com a llengua literària sense tractar de depurar-la,
d’enriquir-la, de realçar-la. I això no es podia realitzar sense una coneixença perfecta de la
llengua antiga i dels dialectes actuals, que ens guiés en la tasca dificilíssima de descobrir i
remeiar les desviacions sofertes per la llengua [...] (Fabra, [1915] 1932a: 22)

Després de col·laborar amb el Grup de L’Avenç al llarg de tres dècades i de participar
en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (Barcelona, 1906), l’any 1915
Pompeu Fabra, aleshores director de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis
Catalans a Barcelona, va centrar el seu discurs presidencial dels Jocs Florals a Lleida en
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la defensa de la llengua. Com Hu Shi faria respecte al xinès (vegeu-ne la citació al final
de l’apartat 6.2.1), insistia en la necessitat d’enaltir la llengua literària catalana, tot depurant-la i enriquint-la, a fi que, un cop recuperada la seva genuïnitat, esdevingués el que avui
coneixem com a llengua estàndard.15 No gaire més tard, i de manera gradual, d’acord amb la
política estatal, Fabra publicaria el Diccionari ortogràfic (1917), la Gramàtica catalana (1918,
7
1933) i el Diccionari general de la llengua catalana (1932), que constituirien les bases de la
codificació gramatical i lexicogràfica d’aquesta llengua romànica.
Aquest marc de la codificació del català és un dels primers elements a tenir en compte a
l’hora de donar resposta a l’interrogant que es planteja en l’enunciat d’aquest apartat. Tal
com es pot veure en el contrast dels processos indicats en els esquemes gràfics de més endavant, efectivament, el seu punt de partida es vincula a un òrgan de difusió cultural nacionalista, de caire innovador i rupturista, i amb afany reformador lingüístic: en el cas del català
és la revista modernista L’Avens (1881-84 i 1889-93; ortografiada L’Avenç a partir del 1891),
mentre que en el cas del del xinès és La Jeunesse (1915-1926, Nouvelle Jeunesse des del 1916).
De totes maneres, com es pot veure, es produeix un decalatge cronològic de tres dècades.
Respecte als agents, en el cas català s’inicia amb el Grup de L’Avenç, on Pompeu Fabra
col·laborà bàsicament amb el fundador de la revista, Massó i Torrents, i amb Casas-Carbó,
sobretot en la renovació de l’ortografia. Els protagonistes xinesos, per la seva banda, foren
el també fundador de la revista Chen Duxiu i els seus col·laboradors a la redacció de La Jeunesse: Li Dazhao, cofundador amb ell del Partit Comunista Xinès, el rector de la Universitat
de Pequín, Cai Yuanpei, i el professor Hu Shi d’aquesta universitat. Fins aquí la primera
etapa: modernista (tombant de segle xix-xx) a Catalunya versus Moviment del Quatre de
Maig (postimperial o republicà, durant la segona i la tercera dècades del segle xx) a la Xina.
La segona etapa novament presenta un decalatge de tres dècades i es dona en els dos extrems
del continent eurasiàtic quan es disposa de poder polític. A l’extrem sud-occidental es desenvolupa amb el Noucentisme (a partir de la segona dècada del segle xx, coincident amb la
primera època xinesa: Moviment del Quatre de Maig). Comptà amb el suport determinant
de la Diputació de Barcelona, aglutinadora de la resta de diputacions, i de la Mancomunitat de Catalunya, ambdues sota la batuta d’Enric Prat de la Riba. Aquest marc favorable,
després de la dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), es reprengué a l’inici de la Segona
República espanyola (1931-34) amb el govern autonòmic de la Generalitat de Catalunya fins
al final de la Guerra Civil (1936-39), que va permetre, com una de les fites fonamentals, la
fundació de la Universitat Autònoma. A l’extrem oriental s’aconsegueix amb el règim comunista, d’inspiració leninista, de la nova República Popular (la dècada prodigiosa dels anys
cinquanta del segle xx), sota el guiatge del tàndem Mao Zedong-Zhou Enlai, que heretaven, malgrat l’opinió del primer, el llegat de Chen Duxiu, l’ideòleg del Moviment de Maig,
la contribució política i el patriotisme del qual no han estat reconeguts oficialment fins dates
recents.16 Per consegüent, podríem gosar establir la proporció següent:
Catalunya / Xina = Modernisme / Republicanisme (4 Maig 1919, precomunista)
= Noucentisme + Republicanisme / RPX (dècada de 1950, comunista)
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Tot seguit, en sengles sinopsis, es poden contrastar l’essència dels dos processos:

Constatem, doncs, per cloure el contrast, que en el cas català entre la darrera dècada del
segle xix i la quarta del segle xx s’elaborà la codificació de la llengua escrita, mentre que
en el cas xinès, com que es tractava d’una llengua hegemònica, en expansió i en funció de
koiné, s’establiren les bases d’una estandardització més completa entre la segona i la sisena
dècades del segle xx. En tots dos casos cal comptar amb escriptors compromesos amb el
procés, de gran rellevància nacional. És el cas de Carles Riba, Josep Carner i Joaquim Ruyra,
entre d’altres, en el cas català, i de Lu Xun en el cas xinès, que enllaçà les dues etapes d’inspiració marxista: la del Quatre de Maig, amb un incipient Partit Comunista clandestí, i la
de la República Popular amb un PCX ben consolidat, que aplicaria la seva política, inclosa
la lingüística, de manera totalitària. A la taula 5 es pot observar cert paral·lelisme, malgrat
la complexitat dels dos processos, i fins amb coincidències notables. A les figures 2 i 3 hi
consten els protagonistes.
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Taula 5. El possible procés d’estandardització en paral·lel als dos extrems eurasiàtics

(vegeu el decalatge de tres dècades, amb la simultaneïtat creuada en verd i la tridimensionalitat codificadora en blau)

Etapes

PAÏSOS >

Primera etapa: precursora

Segona etapa: efectiva

CATALUNYA
(acció estandarditzadora superficial i codificadora)
“Cap a una ortografia racional” (c. 1890)

“Vernacularització pequinesa”
(baihuà a l’escola, 1920)

MODERNISTA
L’Avenç (Barcelona) (1881-84 / 1889-93)
[Cortada-Massó-Casas-FABRA] (c. 1890-1911)

MOVIMENT 4 MAIG 1919
La Jeunesse (Xangai-Pequín) (1915-1926)
Universitat de Pequín
[Chen-Li-Cai-HU] (1915–c.1923)

Amb poder polític reconegut “a la nació sense Estat”

Amb poder polític “emanat
del canó del fusell”

NOUCENTISTA-AUTONÒMICA
Diputació Barcelona
(Institut d’Estudis Catalans, 1907;
Secció Filològica, 1911)
Mancomunitat de Catalunya (1914-1925)
Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma
(1932-1934/1936-39)
[Prat de la Riba/
Macià-Ors-FABRA-Riba-Carner-Ruyra…]

COMUNISTA (PCX)
Partit Comunista >

Ortografia, Gramàtica, Diccionari [1917/1918/1932]
Desenllaç

XINA
(acció estandarditzadora
profunda i codificadora)

Pompeu FABRA, enginyer de professió i lingüista
per devoció, s’exilia a un estat forà, França,
encara que en terra catalanòfona, el 1939.
I traspassà el 1948, deu anys abans que Zhou Youguang
tanqués la comissió codificadora del pinyín a la Xina
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República Popular (1949-)
[Mao Zedong – Zhou Enlai - LU Xun…]
- Diccionari de la llengua nacional (1943)
- Putonghuà/Pinyín (ZHOU)
- Simplificació de caràcters
[(c.1930-)1956-1959]
HU Shi s’exilia al nou estat sobirà de
Taiwan, en terra sinòfona, el 1949.
ZHOU Youguang, economista de
professió i lingüista per devoció, és
el nou codificador des del 1958
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Fig. 2 A l’esquerra l’emprenedor modernista Jaume Massó i Torrents (1863-1943), fundador de L’Avens/ç (Barcelona, portada de 1890), que havia estat el trampolí de joventut de
Pompeu Fabra (cap a 1934), mig segle abans. En segon lloc, el seny polític vertebrador del
país, Enric Prat de la Riba (1870-1917), que des de la Diputació de Barcelona i la Mancomunitat de Catalunya va possibilitar l’Opera Fabriana.

Fig. 3. A l’esquerra l’ideòleg comunista Chen Duxiu (1879-1942), fundador de La Jeunesse
(Xangai, 1915), amb el reformador i seny estandarditzador Hu Shi (1891-1962),17 al voltant
de 1940. A la dreta el president de la comissió codificadora Zhou Youguang, cap a 1925.

6.5. Conclusions: desenvolupament paral·lel, si bé no simultani

Tot i les enormes diferències en espai –compartint, tanmateix, el continent magno sensu–,
demografia, dicotomia escrit-oral i tipologia lingüística, les similituds dels processos lingüístics que hem comentat són prou considerables, especialment el paral·lelisme cronològic
encara que no simultani. Tot seguit enumerem alguns aspectes rellevants a tall de cloenda:
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1. Els processos d’estandardització venen marcats per moviments culturals com el Modernisme i el Noucentisme a Catalunya, així com el Moviment del Quatre de Maig a la Xina.
La implementació de la política lingüística corresponent s’aconsegueix quan es disposa
de poder polític suficient: Mancomunitat / Generalitat i el PCX, respectivament.
2. El paper de la premsa combatent a Catalunya (L’Avens-La Veu-La Publicitat) i a la Xina
(La Jeunesse-Nouvelle Jeunesse), que són els portaveus de la renovació literariolingüística.
3. Les polítiques nacionalistes de la segona dècada del segle xx esperonen la reforma lingüística als dos llocs. A la Xina amb els inicis de la República postimperial, malgrat el quasi
immediat període dictatorial i dels Senyors de la Guerra, i la fundació d’institucions com
l’Academia Sinica. A Catalunya amb l’acció política de Prat de la Riba, primer des de la
Diputació de Barcelona i després des de la Mancomunitat, amb institucions com l’Institut d’Estudis Catalans. Es reprengué amb els primers anys de la Segona República i la
Universitat Autònoma.
4. Es compta amb ideòlegs, polítics i institucions amb poder i autoritat tant a Catalunya
(Prat de la Riba – Bosch-Gimpera – Mancomunitat i Generalitat de Catalunya, IEC) com
a la Xina (Sun Yatsen - Chen Duxiu – Cai Yuanpei – PCX (Mao – Zhou)), i
5. Òbviament és fonamental la implicació de lingüistes i literats compromesos, com ara
Pompeu Fabra, Carles Riba, Josep Carner i Joaquim Ruyra per part catalana. El filòleg
xinès més rellevant i comparable a Pompeu Fabra fou Hu Shi18 –posteriorment i com a
codificador en cap destacà Zhou Youguang–, respectat i fins venerat en terra sinòfona,
fora de la RPX, a Taiwan. Aquesta circumstància és relativament comparable amb el fet
que Fabra descansi en terra catalana (Conflent) d’un altre estat sobirà (França). El literat
més representatiu i adalil del Moviment del Quatre de Maig i també reivindicat pel PCX
avui ha estat i és Lu Xun (1881-1936).
6. Una conjunció paral·lela d’interessos generats per idiomes minoritzats lligats a comunitats lingüístiques dominants cap al tombant de segle xix-xx: a Orient per les europees
(anglesa, francesa, alemanya, russa...) i a Occident per l’espanyola.

7. Síntesi de la projecció exterior fabriana
Com ja havia defensat Wilhelm von Humboldt (Prússia, 1767-1835) un parell de segles
enrere, en la llengua tot és dinàmic, com la vida mateixa, i així ho entengué ben aviat Fabra,
quan se li desvetllà l’interès per l’evolució de les llengües, començant per la pròpia, des de la
mare llatina tot remuntant-se fins a l’àvia indoeuropea. I com que no hi ha res permanent
sinó el canvi, també cal cercar aquest dinamisme en l’evolució de la lingüística tot procurant
facilitar-ne el coneixement i la consegüent bona assimilació mitjançant l’accés a les obres
dels conreadors més avançats, que solen trobar-se, depenent de les èpoques, més enllà de les
nostres fronteres. Així ho va saber veure en el seu dia el dinàmic i eficient Enric Prat de la
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Riba, com demostren els resultats de la política científica i cultural de la Diputació de Barcelona primer i de la Mancomunitat de Catalunya després, en el decurs de les dues primeres
dècades del segle passat. I aquest n’ha estat el resultat: la pervivència tant de la imatge intangible de Fabra com dels resultats ben tangibles de la seva obra des de mitjan segle passat fins
ben entrat el segle actual, que es fa palesa cada dia que passa. I per cloure ens fem nostres
les paraules de Borja de Riquer (2016: 41) tot enllaçant els caps finals de la primera i quarta Jornades:

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.[La negreta és meva]

Alhora, fins i tot li podem trobar paral·lelismes en altres emprenedories estandarditzadores: des de la comunitat hel·lènica de la vella Europa a la xinesa a l’altre extrem del continent
eurasiàtic, on també podrien fer seu el contingut de la citació anterior, sense parar de ressonar des d’una punta a l’altra d’Euràsia.
Per sintetitzar-ho tot plegat, vegem la sinopsi següent:
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Notes
1. La recerca en què es basa aquesta contribució s’ha elaborat durant el quinquenni 2009-2013 mitjançant un ajut de l’AGAUR de la Generalitat de Catalunya (2009 SGR 408) per a un projecte
d’història de la lingüística i fonètica descriptiva catalana, i més endavant durant un altre quinquenni
(2014-2018) en el marc del projecte Estudi contrastiu del català i el xinès estàndard, finançat per la Càtedra d’Estudis Asiàtics (CEA) de la Universitat de Lleida (UdL), que al seu torn està patrocinada, des
de la seva fundació el 2012, pel Banco Santander.

2. Complementàriament a aquesta informació sintetitzada a la taula 1, cal consultar les referències
bibliogràfiques del final, especialment les marcades en gris a la taula i que ja es poden llegir en el seu
conjunt aplegades en els volums de les Obres completes (2005-2013, 9 vol.), ara ja també digitalitzades.
3. Vegeu Bargalló & Garriga (2000) i Garriga & Bargalló (2000) per al Diccionario de la RAE,
així com Garcia Castanyer (2006) per al diccionari francès i la influència exercida en el camp de la
gramàtica històrica i la lexicologia especialment pel professor de la Sorbona Arsène Darmesteter
(1846-1888).
4. Com es desprèn del que s’ha comentat al primer apartat d’aquesta contribució, als articles erudits
de la seva obra científica –anomenats “majors” (Mascaró, 2006: 13)–, igual que als manuals gramaticals fabrians, solem trobar-hi la informació en referències esporàdiques a determinats autors, així com
respecte a les llengües foranes que hi apareixen (v. § 3).
5. V. Mir (2011). No oblidem que Fabra aleshores, si bé acceptà presidir actes i associacions, així com
formar part d’institucions governamentals a l’exili, rebutjà en més d’una ocasió, malgrat les facilitats
i per seguretat, d’anar-se’n més enllà de França. L’edat i el grau d’arrelament a la terra eren massa
elevats, i sobretot no tenia garanties de poder publicar a l’altra banda de l’Atlàntic les obres que tenia
en preparació (vegeu, per exemple, la carta a F. Soldevila del gener de 1942, OC 8, p. 528). Com va
dir un altre gran i tràgicament exiliat (Zweig, 1976/2004: 31): “Aquell que ha viscut alguna vegada
la desolació de l’exili sent, fins i tot en el perill, la voluptuositat de la terra natal i la indignitat d’una
vida en fugida constant”.
6. Versió catalana de l’autor a partir de l’anglesa de Hsü (51995: 498).
7. Els termes xinesos es transfereixen mitjançant el sistema alfabètic llatinitzat pinyín, destonalitzats
i adaptats al català, amb pronúncia generalment oxítona (v. Julià-Muné, 2019a).
8. Sun Yatsen, el fundador i primer president de la República, ja va sentenciar aquesta concepció el
1924: “Tota la gent de la Xina pertany a la mateixa nacionalitat”. Tanmateix, el Partit Comunista,
des del govern, sempre ha reconegut l’existència de nacionalitats diverses, estrictament lligades a les
nombroses minories ètniques del país, sense qüestionar –però a vegades amb evidents alts i baixos–
que totes contribueixen a la nació única, que inclou, és clar, Taiwan.
9. Alguns grups lingüístics, com ara el tungús, amb la llengua més important, el manxú, que es parlà
a l’extrem nord-est, es troben en vies d’extinció. Aquest idioma en concret ja ha desaparegut pràcticament, després de ser absorbit pel mandarí, malgrat l’extensió i el prestigi de què gaudí històricament
durant la dinastia manxú dels Qing. Tant és així que fou conegut a Occident abans que qualsevol
varietat del xinès mateix (Ramsey, 1987: 217).
10. Un detallat estudi sobre el paper fet per aquest moviment i pels seus protagonistes, especialment
en relació amb la reforma lingüística i literària, es troba a Hsü (51995) i Lee (2002).
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11. També format al Japó i bibliotecari en cap de la Universitat de Pequín sota les ordres del qual es
trobava el jove Mao Zedong (1893-1976). Fou eliminat de l’escena política i executat als 38 anys.
12. Hu havia cursat el doctorat a la Universitat de Colúmbia, després de graduar-se a Cornell, i fou
deixeble de John Dewey (1859-1952), a qui va introduir a la Xina.
13. Versió catalana de l’autor a partir de l’anglesa de Lee (2002: 158).
14. Per als detalls històrics anteriors, vegeu l’annex.
15. Per a una informació detallada d’aquest procés, vegeu Lamuela & Murgades (1984).
16. A l’annex es pot trobar informació més detallada sobre aquest període de la història de la Xina.
17. En pinyín estricte Hú Shì, amb indicació de les marques tonals. Segons el sistema Wade-Giles,
com figura en moltes publicacions en anglès, seria Hu Shih.
18. Entre altres coincidències, Hu també tradueix Ibsen.
19. El cognom i nom dels autors xinesos no anglicitzats s’indiquen en l’ordre habitual en xinès llatinitzat (pinyín destonalitzat): el cognom seguit del nom (generalment bisil·làbic) sense cap coma que els
separi, tothora d’acord amb la disposició que presenta la referència original, impresa o digitalitzada.
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Abreviatures emprades
AFI

Associació Fonètica Internacional / Alfabet
Fonètic Internacional (1886/1888) (cf. anglès IPA)

BDC

Butlletí de Dialectologia Catalana (Barcelona, IEC, 1913-1937)

BDLC

Bolletí del Diccionari de la Llengua Catlana. (Palma de Mallorca, 1901-1936)

CF

Converses filològiques (1919-1928)				

CUP

Cambridge University Press

DCVB

Diccionari català-valencià-balear (1926/1930 – 1962/1968)

DGLC

Diccionari general de la llengua catalana (Fabra, 1932; 21954)

DRAE

Diccionario de la Real Academia Española

ES

Ensenyament secundari

IEC

Institut d’Estudis Catalans (Barcelona, 1907)

IIFV

Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana

IPA

International Phonetic Association / International Phonetic Alphabet
(1886/1888)

OC

Obres completes de Pompeu Fabra (2005-2013, 9 vol.)		

OUP

Oxford University Press

PAM

Publicacions de l’Abadia de Montserrat

PCILC

(Actes del) Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana (1908)

RFE

Revista de Filología Española (Madrid, 1914)

RH

Revue Hispanique (1893)			

TCLP

Travaux du Cercle Linguistique de Prague (1928)
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Annex
Breu cronologia del segle XX a la Xina
A les acaballes de la Dinastia Qing
1905

Sun Yatsen funda la Tongmenghui (Associació de l’Aliança). S’aboleixen els
durs i extensos exàmens clàssics

1908

Mor l’emperadriu mare Ci Xi. El seu jove nebot-net Pu Yi és nomenat em
perador

1911

10 d’octubre (doble 10): Sun Yatsen culmina la revolució contra el desgovern
imperial

La República de Xina
1912

L’1 de gener Sun Yatsen proclama la República a Nanjing i funda el Guo
mindang a partir de la Tongmenghui. Sun n’és president durant deu setma
nes. Avui encara és vigent a Taiwan

1912-16 Dictadura de Yuan Shikai.
1915

Chen Duxiu retorna del Japó i funda a la Concessió francesa de Xangai la
revista Xin Qingnian (La Jeunesse > Nouvelle Jeunesse)

1916

Desembre: Cai Yuanpei, retornat d’Alemanya i França, és nomenat rector de
la Universitat de Pequín, després de deixar la cartera d’Educació Nacional de
l’efímer govern de Sun Yatsen

1917

Gener. Hu Shi, deixeble de Dewey a la Universitat de Colúmbia, retorna dels
EUA i inicia la revolució literària

1916-1926 Període dels Senyors de la Guerra
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1919

Moviment del Quatre de Maig. Reivindicació des de la Universitat de
Pequín contra el tractat de Versalles, que atorgà al Japó les concessions ale
manyes de la Xina malgrat la reclamació d’aquesta. Triomf de la reforma lin
güística iniciada per Hu Shi, consistent en la substitució de la llengua escrita
clàssica (wenyan) pel xinès col·loquial (baihuà), base de la llengua estàndard
moderna
(cf. mandarí / putonghuà / guoyú)

1920

Bertrand Russell professa cursos a Pequín amb gran repercussió entre la
joventut universitària. El Ministeri d’Educació Nacional introdueix de iure
l’ensenyament del baihuà a les escoles
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1921

A Xangai es funda el Partit Comunista Xinès. Chen Duxiu n’és elegit
president in absentia

1925

Mor Sun Yatsen. El succeeix Chiang Kaishek, que unifica la major part de la
Xina

1927-1949 L’“interregne” nacionalista
1931-1932 El Japó envaeix Manxúria, que converteix en Manxukuó, un estat satèl·lit
del Japó
1934-1935 La Gran Marxa mítica de 6.000 milles cap a Yanan, liderada per Mao
Zedong
1937-1945

Guerra sinojaponesa. Després de la capitulació del Japó, la Xina recupera
Manxúria i Taiwan. Des d’Espanya, que sofria amb la nostra Guerra Civil
un conflicte quasi simultani, hi havia una certa identificació dels
republicans espanyols amb els nacionalistes xinesos aliats (Mao i Chiang),
alhora que els “nacionales” espanyols s’identificaven amb els imperialistes
japonesos

1943

Es publica el Guoyú cidian (‘Diccionari de la llengua nacional’)
[> Hanyú cidian (‘Diccionari de la llengua dels han o xinesa’) [>l’actual
Xinhuà zidian]

1946-1949

Guerra civil definitiva entre els nacionalistes de Chiang Kaishek i els
comunistes de Mao Zedong. El primer, en ser derrotat, es refugia a l’illa
de Taiwan

La República Popular de Xina (RPX)
1949

1 d’octubre: Mao proclama la República Popular. Taiwan se segrega de la
República Popular de Xina i s’autoproclama República de Xina, amb l’ajut
dels EUA. El xinès mandarí hi esdevé llengua oficial

1951

Annexió del Tibet després d’una campanya dirigida per Deng Xiaoping

1956-1959 Reformes culturals, especialment lingüístiques, de gran transcendència:
- Simplificació dels caràcters mitjançant la reducció del nombre de
traços (1956)
- Adopció del sistema de transferència logogràfica pinyín (1958), que
substituirà el Wade-Giles (1859)
1966-1976 La Revolució Cultural Proletària
1972

Febrer: visita a Pequín de Richard Nixon i consegüent obertura efectiva al món
occidental. Es comença a difondre per Occident el sistema pinyín.

1979

Els EUA reconeixen la República Popular de Xina i poc després reben la visita
de Deng Xiaoping. Occident adopta oficialment el pinyín com a sistema de
transferència del xinès
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1989

100

3-4 juny. Set dècades i un mes després, una nova manifestació prodemocràtica,
iniciada setmanes abans per estudiants, és durament reprimida a la plaça de Tianan
men de Pequín
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