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Us dono la benvinguda, en aquest cas en nom de la Secció Filològica, al Simpo- 
si Pompeu Fabra. L’Institut no podia faltar en aquesta cita en el 150è aniversari 
del naixement del mestre, amb un acte d’homenatge. I això almenys per dues 
raons: 

D’una banda, perquè Pompeu Fabra va ser president de la Secció Filològi-
ca des de l’any 1917 fins que va morir, el president que ha estat més anys en el 
càrrec en tota la història de la Secció Filològica. D’altra banda, perquè gairebé 
tota la feina que va fer Pompeu Fabra va ser en el context de l’Institut. I dic «gai-
rebé» perquè, si bé és cert que tota l’obra normativa, o la que s’ha considerat 
normativa, la va elaborar a l’Institut, l’obra de difusió de la tasca normativa que 
va fer a través de les «Converses filològiques» —publicades, en bona part, a  
La Publicitat— la va dur a terme pel seu compte i va poder mostrar així un taran-
nà i un estil diferents dels que va adoptar en obres de caràcter normatiu.

En les «Converses filològiques», Fabra va desplegar tota la seva capacitat 
didàctica en favor de la difusió de la norma, convençut com estava que qualsevol 
orientació, si no arribava a les persones a què havia d’arribar, no servia per a gai-
re cosa. Així va voler assegurar-se que la seva tasca, a més d’acoblar-se a allò que 
pensava que havia de ser una obra de codificació de la llengua catalana moder-
na, serviria per a totes les funcions expressives i comunicatives, com era propi de 
les llengües de cultura del seu entorn.

La Secció Filològica ret avui homenatge a Fabra amb un simposi que in-
tenta tocar moltes facetes de la seva figura polièdrica, des del Fabra lingüista  
i gramàtic, la faceta prioritària i més coneguda, fins a d’altres que mostren la 
seva gran capacitat: el Fabra enginyer, terminòleg, pedagog i ciutadà compro-
mès.

Confiem que amb aquest programa podrem completar el que ja s’ha dit 
sobre Fabra i esperem que amb la nostra contribució ajudarem a perfilar una 
panoràmica que sigui un compendi de qui és, què ha significat, què significa i 
què continuarà significant mestre Fabra.
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