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Per un cop la màgia dels números rodons —l’atracció mítica que indefectiblemnt aquests, so-
bretot si van aparellats amb efemèrides necrològiques, exerceixen fins i tot sobre els esperits més
racionals i lògics— s’ha traduït en aquest país en alguna cosa de prou més consistent que el simple
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QUÈ/
QUI?

Difondre entre els filò-
legs i els col.laboradors
de l’Obra del Diccionari
material morfològic ver-
bal inèdit i absolutament
inassequible fins llavors

Contribuir a l’Obra del Diccio-
nari (i de la Gramàtica/morfolo-
gia històrica) posant a disposició
dels seus nombrosos col.labora-
dors informació al més exhausti-
va possible sobre flexió verbal te-
nint en compte tots els dialectes

Posar a l’abast dels estudiosos
(dialectòlegs, gramàtics, fonò-
legs i fonetistes, historiadors…)
material morfològic verbal més
complet i consultable via bi-
bliogràfica i informàtica al cap
d’un segle d’iniciar-se el projec-
te: ANY ALCOVER
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foc d’encenalls. L’avinentesa ha estat la commemoració, el proppassat any de 1998, del cinquantè
aniversari de la mort de Pompeu Fabra. La iniciativa ha vingut, per via doble, de l’Institut d’Estu-
dis Catalans i de la Universitat Rovira i Virgili, cosa que és ben de celebrar —tant com és de dol-
dre, en aquesta circumstància, l’absència clamorosa de la Universitat que, abusivament i a tort, os-
tenta com a patronímic el nom del Mestre. L’IEC organitza un Simposi pel novembre d’aquell any,
la URiV un Col.loqui Internacional el mes següent, les actes respectives apareixen, en semblant pre-
lació cronològica, durant el transcurs del 2000 —si més no, nominalment. És interessant de remar-
car els grans criteris configuradors d’ambdues manifestacions acadèmiques.

En el cas del Simposi de l’IEC, el nombre de participants hi és limitat (18, incloent-hi el de mo-
deradors i el del màxim responsable de tot plegat, Joan A. Argenter, dels quals participants 7 són es-
trangers); tots hi són especialistes expressament invitats, ja bé sigui en funció dels seus específics co-
neixements sobre Fabra, ja bé sigui per la valoració que des de les diferents grans zones del domini
lingüístic poden fer de la tasca codificadora d’aquest, ja bé sigui encara, i especialment, per tal com
estan en condicions de fornir-hi pautes contrastatives a partir de l’anàlisi del procés d’estandarditza-
ció seguit per altres llengües —cal dir que les intervencions d’aquest darrer grup són reproduïdes en
les respectives llengües vehiculars emprades: francès, italià, anglès? No és ara i aquí el moment ni el
lloc de fer la ressenya circumstanciada del volum que en resulta, però sí que aquest pot ser qualificat
globalment com de positiu i útil, per als futurs estudis fabrians en concret i per a l’aplicabilitat que,
en molts sentits, encara deriva de l’obra sobre la qual aquests se centren: la de Fabra.

En el cas del Col.loqui de la URiV el plantejament és tot un altre. La participació hi és oberta a
pràcticament tothom que s’hi inscrigui; el nombre de col.laboracions, de ben vària mena, hi és en
conseqüència considerable. Hi canta la pompositat del qualificatiu “internacional”: dels 37 autors
que hi prenen part amb alguna ponència o comunicació, només 2 són estrangers, per bé que es trac-
ti de la talla, en l’àmbit de la sociolingüística, d’un Joshua Fishman, i de la competència, en l’àm-
bit de l’occitanística i de la catalanística, d’un Georg Kremnitz.

Les aportacions, si ens atenim a l’índex, s’agrupen, d’acord amb grans blocs temàtics, i res-
pectivament distribuïdes pel nom dels autors entrats per ordre alfabètic,1 en els següents apartats:

[I] Aspectes normatius. Norma lingüística, codificació i gramàtiques.
[II] Aspectes normatius. Relacions entre llengües i entre dialectes.
[III] Aspectes gramaticals.
[IV] Aspectes lexicogràfics.
Això sempre segons la disposició establerta pels curadors de les actes. Val a dir, tanmateix,

que, per a millor guiatge del lector, fóra igualment viable una altra mena de redistribució. La pro-
posada a continuació com a fil vertebrador d’aquesta ressenya.

A) Aportacions de reconegudes figures de prestigi internacional que, des de l’àmbit de l’espe-
cialització respectiva, i amb un bon coneixement del cas català, situen aquest en un context analític
prou més ampli.

Fishman, en una síntesi brillant,2 enfoca el Congrés Internacional de la llengua del 1906 a la
llum d’altres primers congressos, n’extreu constants i variables i, concretament pel que fa a aquell,
en subratlla els assoliments i la voluntat de consens entre els seus promotors, Fabra inclòs. Només
una remarca: calia publicar aquest text en traducció al català?

Kremnitz, pel seu compte,3 substantiva amb coneixement de causa sociolingüística, i sense per-
dre de vista la sospesada actitud de Fabra davant el particular, la suposició de com possiblement,
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1. L’única excepció a aquesta regla (vol. I, p. 279-340) podria ser ocasionada per la llargada del text en
qüestió.

2. “Fabra, el primer Congrés Internacional de la llengua catalana de 1906 i el fenomen dels primers con-
gressos en general”.

3. “Pompeu Fabra i l’espai occitanocatalà”.



amb una història altra que l’encetada a Muret el 1213, català i occità haurien acabat “evolucionant
en una llengua referencial única” (vol. I, p. 260).

B) Aportacions d’acreditats coneixedors de l’obra de Fabra sobre diferents qüestions cabdals
de la teoria i de la pràctica normativitzadora d’aquest.

Mila Segarra —l’única estudiosa que, juntament amb Antoni Ferrando, és cridada amb encert
a participar també en el Simposi de l’IEC— projecta “nova llum sobre les Normes Ortogràfiques
de l’Institut d’Estudis Catalans (1913)”, en la mesura que, gràcies a la troballa de dos documents
manuscrits —l’un, de treball, confegit per diversos autors, entre ells Fabra; l’altre, només d’aquest
últim, concebut com a proposta de reforma de les susdites Normes del 1913—, reconstrueix de ma-
nera plausible diverses fases en el procés de gestació i de revisió d’aquelles, fins a les solucions ja
més definitives del Diccionari Ortogràfic (1917).

Joan Solà, en una detallada contribució a cavall de la lingüística i de la filologia, estudia “el
manuscrit de la gramàtica pòstuma de Fabra”, en ressegueix la intervenció de Joan Coromines —
d’una intensitat només comprensible en el context global d’aquells anys cinquanta—, i en conclou
la necessitat d’una edició crítica.

Antoni Ferrando, en un estudi en part complementari del que, a propòsit de les relacions per-
sonals i institucionals de Fabra amb el País Valencià, havia presentat a l’esmentat Simposi de l’IEC,
es planteja aquí, partint de la consideració tant de la producció teòrica com gramatical d’aquell, “la
presència dels dialectes territorials en l’obra de Pompeu Fabra”, per extreure’n, entre d’altres con-
clusions, la funció subsidiària atorgada per Fabra als dialectes no barcelonins en la confecció de la
gramàtica i en la fixació del lèxic normatius, amb vista a una codificació que, tot i concebuda com
d’abast nacional, responia evidentment a les prioritats del Principat.

Sebastià Bonet dedica el seu treball, d’acord amb el títol escollit de “Fabra: sintaxi diferen-
cial i interferència”, a posar en relleu, amb abundància d’exemples, l’objectiu programàtic de
Fabra de “destriar, per a cada tipus de construcció concurrent, allò que és atribuïble a una evo-
lució autòctona de la llengua medieval del que cal consignar a la interferència espanyola” (vol. II,
p. 59), i observa com aquest, en el seu afany diferenciador, no va «trobar [...] ni una sola cons-
trucció “moderna” concurrent amb una de castellana que no fos substituïble per una d’“antiga”
encara viva a la llengua parlada o que no fos justificable com el resultat d’una evolució autòno-
ma» (p. 66).

C) Aportacions —desiguals— de professionals diversos sobre aspectes més o menys puntuals
de la tasca fabriana a la llum de la lingüística de la seva època i, sobretot, des de l’estat actual de co-
neixements especialitzats de què es disposa avui dia. Aquí hi tindrien cabuda col.laboracions que
van des del resseguiment d’influències provinents de la lingüística internacional sobre el métierfa-
brià,4 fins a visions més o menys excèntriques —en el sentit propi del terme— del fabrisme des de
l’òptica de la filologia alemanya5 o francesa,6 així com també fins a consideracions contrastades en-
tre el llegat fabrià —especialment el lexicològic— i l’ús que se’n pot fer a efectes literaris des de
l’escriptura dita creativa;7 tot passant, entre d’altres, pel nucli central constituït per les aproxima-
cions al D[iccionari] G[eneral] L[lengua] C[atalana], en tant que artefacte lexicogràfic adequat a la
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4. Antoni Arnal i Bella, “La influència d’Otto Jespersen en la lingüística de Pompeu Fabra”; Joan Julià i
Muné, “Pompeu Fabra, ‘eurofonetista’ ”; Joan Costa Carreras, “Pompeu Fabra, entre les parts de l’oraciói les
classes de paraules”.

5. Macià Riutort, “L’ortoèpia catalana segons Pompeu Fabra”.
6. Maria Teresa Garcia Castanyer, “La gramàtica francesa de Pompeu Fabra: cap a la normalització del ca-

talà mitjançant la comparació lingüística”.
7. Sandra Cuadrado i Camps, “Creativitat lèxica i avaluació lexicogràfica: contrastos entre el Diccionari

de Pompeu Fabra i el lèxic de Joan Brossa”; Marina Solís, “Dos llengües[sic] per a Alícia? (Entre els concep-
tes de llengua literàriai varietat estàndard)”.



norma lingüística de la seva època,8 parc pel que fa a la informació sintàctica,9 amatent més a la se-
lecció que no pas a l’organització del material fraseològic,10 competent en la caracterització dels di-
ferents tipus de lexemes11 així com també en la tria tant de la nomenclatura com també del contin-
gut gramatical del diccionari,12 deutor i alhora innovador en relació amb el D[iccionario] R[eal]
A[cademia] E[spañola]13 o amb els altres models explícitament citats al pròleg: el D[ictionnaire]
G[énéral] de la L[angue] F[rançaise] i el Webster[‘s New International Dictionary of the English
Language];14 sense oblidar tampoc altres contribucions, centrades a l’entorn de la gramàtica, i ten-
dents a subratllar com la de Fabra s’orientava a reflectir el polimorfisme lingüístic,15 quines hi eren
les denominacions preferides dels temps compostos16 o com hi resultava insuficient l’especificació
de les categories gramaticals de temps, mode i aspecte.17

D) Aportacions conjunturalistes que, amb Fabra com a pretext, sovint ensenyen més el llautó
de les peremptorietats curriculars respectives a propòsit de cebes variades que no pas contribueixen
de manera substanciosa al millor coneixement de l’obra d’aquell, essent-ne la majoria d’un interès
més aviat relatiu.18

Hi destaca de molt, en qualsevol cas, pel que té de fonamentada reflexió metodològica sobre
com i en quin grau hi ha d’haver presència de terminologia especialitzada als diccionaris, l’article
de M. Teresa Cabré Castellví,19 una autora no pas freturosa de currículum, però sí, potser, de reva-
lidació d’una trajectòria professional altrament més que remarcable.

Tot amb tot, doncs, i a pesar de les inevitables irregularitats en qualitat i en validesa pròpies
d’una tal mena de centons, aquestes actes seran a partir d’ara una obra de referència ineludible en
tot allò concernent l’estudi de la codificació del català modern a través de qui en fou el màxim res-
ponsable: Pompeu Fabra.
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