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Comentari lingüístic                 Abril de 2018 

 
 

TANT DE GUST..., SENYOR FABRA 
 

El 2018 celebrem l’Any Pompeu Fabra amb motiu de la commemoració dels 150 anys del seu 
naixement i els 100 de la publicació de la Gramàtica catalana. El Departament de Cultura, 
per mitjà de la Direcció General de Política Lingüística, i el Departament de la Presidència de 
la Generalitat coordinen el disseny i l’organització de diverses actuacions. El filòleg i professor 
universitari Jordi Ginebra és el comissari de l’Any. 
 
Es duran a terme activitats en memòria i reconeixement de qui fou un científic brillant, que 
va codificar i modernitzar la llengua, i la va fer apta per als diversos estils i funcions. La 
celebració farà especial incidència en la seva aportació a la llengua, i també posarà en valor 
el gran arrelament social de la seva figura i obra arreu dels països de parla catalana.  
 

 

 
 

Webs oficials 

Any Pompeu Fabra 2018 (Departament de Cultura) 
Espai Pompeu Fabra (Institut d’Estudis Catalans) 
Any Pompeu Fabra 2018 (Universitat Pompeu Fabra) 
Portal Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra) 
Càtedra Pompeu Fabra (Universitat Pompeu Fabra) 
2018 Any Fabra (Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya) 

Per saber-ne més 
ACTIVITATS DE L’ANY FABRA 
● Deu imperdibles de l’Any Fabra 
● L’abecé de Pompeu Fabra 
● Citacions 
● El llenguatge científic i Pompeu Fabra 
 

Pompeu Fabra 
 

 Gramàtic, lexicògraf, enginyer químic, científic... 

 El català contemporani més important que hem 

tingut segons Josep Pla. 

 Seny ordenador de la llengua catalana. Unifica el 

criteri per escriure i parlar català. Estableix la 

normativa contemporània:  

- Normes ortogràfiques (1913) 

- Gramàtica catalana (1918) 

- Diccionari general de la llengua catalana (1932) 

 Basteix una llengua moderna per a un país modern. 

 

 
 

 

 

Amb Fabra el català esdevé...  
    llengua de cultura 
         vehicle d’ensenyament 
             i instrument de govern                                                       

 

http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/inici/
http://pompeu-fabra.espais.iec.cat/
https://www.upf.edu/web/anypompeufabra
https://www.upf.edu/web/portalpompeufabra
https://www.upf.edu/web/catedrapompeufabra/pompeu-fabra-el-mestre
http://anyfabra.ufec.cat/
https://www.nuvol.com/noticies/deu-imperdibles-de-lany-fabra/
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/recursos/labece-de-pompeu-fabra/
https://www.upf.edu/web/catedrapompeufabra/citacions-sobre-pompeu-fabra-i-la-seva-obra
https://www.upf.edu/web/universitat/el-llenguatge-cientific-i-pompeu-fabra
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Vídeo Punt volat 
 

Els catalans tenim 
aquest punt una mica 
volat, que no es 
resigna a quedar a la 
mateixa alçada que la 
resta però que tampoc 
no s’atreveix a 
destacar per damunt 
dels altres signes. 
Parlem, és clar, del punt volat, aquesta solució tipogràfica 
característica del català —que sembla que es va empescar 
Mn. Alcover i que Pompeu Fabra va acceptar mig a 
contracor— per poder representar el so de la ela 
geminada. Se’n va establir l’ús el 24 de gener de 1913, 
data en què es van aprovar les Normes ortogràfiques del 
català modern. Prenent aquesta data com a referència, el 
24 de gener celebrem el Dia del Punt Volat. 
 

Sabeu la història de la ela geminada i del 
punt volat?  
 
Durant la redacció de les Normes ortogràfiques, 
publicades el 1913, es va discutir la grafia del que 
ara escrivim com a ela geminada. Hi havia qui 
defensava, com Pompeu Fabra, que es mantingués 
la grafia tradicional, és a dir, dues eles seguides 
sense cap altra marca (ll). També hi havia qui 
defensava que s’incorporés algun tret separador —
com ara un guionet (l-l), un apòstrof (l'l) o un punt 
volat (l·l)— entre les dues eles. Antoni M. Alcover 
defensava el punt volat entre les dues eles 
seguides. Ara ja sabem qui va guanyar en aquest 
punt concret. 

 
 

 

 
Còmic que recrea tres moments de la vida de Fabra (joventut, edat 
adulta i maduresa). Presenta un personatge polifacètic i permet 
entendre el valor de la tasca lingüística del Mestre encara vigent, 
d’una manera amena i assequible.  
 
 

Pompeu Fabra 

Un personatge polifacètic: modernista 
i noucentista, ciutadà compromès amb el 

país, llaminer, hospitalari i obert, 

excursionista... A més d’esportista, amic 

i pare, de cert aire anglès... 
 

Per saber-ne més 
● Onze coses que no sabies de Pompeu Fabra 

● Joc interactiu de Pompeu Fabra 
● Pompeu Fabra, des de la distància 
● Sons de ràdio 

 

 
 

 
“Potser seria d’algun interès examinar com era 

Fabra i parlar una mica -fins on sigui possible- de 

l’aventura de la seva vida. No podria pas assegurar 

si vaig arribar a ser amic seu. Conegut, certament. 

Un dels meus grans honors és haver-lo tractat, 

haver passat amb ell una determinada quantitat 

d’hores, sense fer exactament res de particular, és 

a dir, convivint i conversant, i no pas precisament 

d’ortografia o de sintaxi, sinó de tot el que s’anava 

presentant a cada moment.” 

Josep Pla (Homenots) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=cKWBmUdBXr4
https://www.youtube.com/watch?v=cKWBmUdBXr4
http://llengua.gencat.cat/ca/detalls/noticia/24-de-gener-Dia-del-punt-volat
https://www.nuvol.com/noticies/deu-coses-que-no-sabies-de-pompeu-fabra/
http://www.gencat.cat/llengua/premispompeufabra/joc/index.html
http://www.ccma.cat/tv3/alacarta/el-meu-avi/pompeu-fabra-des-de-la-distancia/video/170862948/
https://www.cugat.cat/diari/sons/134279/aprofundim-en-la-vida-i-obra-de-pompeu-fabra-amb-l_equip-del-servei-local-de-catala
http://anyfabra.llocs.iec.cat/2018/02/06/presentacio-del-comic-pompeu-fabra-laventura-de-la-llengua/
https://www.youtube.com/watch?v=cKWBmUdBXr4
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MATERIAL DIDÀCTIC  
Una obra de lectura fàcil per  

difondre la figura i l’obra de Fabra 

 

 

Propostes didàctiques vinculades a l’exposició "Pompeu Fabra, el 
científic de la llengua". Repassen les fites més importants del 
treball del filòleg: les primeres passes, els reconeixements, la 
publicació de les normes, els partidaris i els detractors, els criteris 
i la vigència de la codificació. 
 

 
Amb els premis Pompeu Fabra, instituïts l’any 2008, la Direcció 
General de Política Lingüística reconeix i premia les persones, 
entitats, empreses o organitzacions que contribueixin en la 
projecció social de la llengua catalana. 

 

PER ALS MÉS PETITS 
Qui era Pompeu Fabra? 

 

 
 

Conèixer Pompeu Fabra en un clic 

 
 
Un test a través del qual podeu conèixer esdeveniments de la 
vida de Fabra i, de passada, fer un repàs de gramàtica catalana... 
Un joc divertit! Voilà, la màgia fabriana!!! 

 

http://www.ccma.cat/tv3/super3/infok/qui-era-pompeu-fabra/video/5735310/
https://interactius.ara.cat/pompeufabra
http://llengua.gencat.cat/ca/direccio_general_politica_linguistica/05_premis_dins_dgpl/premis_pompeu_fabra/
http://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/Any_Fabra_2018/documents/Dossier_mestreFabra_cacador_paraules.pdf
https://interactius.ara.cat/pompeufabra
http://llengua.gencat.cat/ca/anypompeufabra/detalls/noticia/Tant-de-gust-Senyor-Fabra-una-obra-de-lectura-facil-per-difondre-la-figura-i-lobra-de-Pompeu-Fabra
http://llengua.gencat.cat/web/.content/temes/Any_Fabra_2018/documents/Pompeu_Fabra_cientific_llengua.pdf
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Aula Mestra 

          
 
La Direcció General de Política Lingüística ha creat un curs en 
línia sobre Pompeu Fabra anomenat “Clic a Fabra” amb 
continguts que permeten conèixer de manera lúdica la figura i 
l’obra del gramàtic català. 

 

AUCA DE POMPEU FABRA  

 
Aquesta auca, feta per Joan Vilamala, ja té uns quants anys, 

però pot ajudar a conèixer millor Pompeu Fabra. 
 

 

Sabeu d’on li ve a Fabra el nom de “Pompeu”? 
Fabra es diu així, Pompeu o Peyo per als amics (“Pompeyo", el van batejar), perquè quan va néixer feia poc temps que 
havia mort el fill del seu padrí, que es deia Pompeyo, i, en record seu, li van posar aquest nom. En Pompeyo havia mort 
de diftèria, una malaltia infecciosa que, com el xarampió o la verola, etc., era força habitual encara en aquella època 
(mitjan del segle XIX) i afectava molts infants. 

 

EL DEPARTAMENT DE SALUT TAMBÉ CELEBRA L’ANY FABRA 2018 
 

RUTA POMPEU FABRA   
El Departament de Salut s’ha volgut sumar a l’Any Pompeu Fabra 2018, d’homenatge al Mestre, i ha 
programat una activitat formativa per difondre el llegat del gramàtic català. Es tracta de la Ruta 
Pompeu Fabra. És una ruta cultural, a peu, per Barcelona entorn dels episodis més rellevants de la 
seva vida i obra. Aquesta Ruta té set parades relacionades amb la infància, els estudis i el lleure del 
Mestre, així com la seva relació amb L’Avenç, l’Ateneu, el Centre Excursionista de Catalunya i 
l’Institut d’Estudis Catalans. La visita es fa acompanyada dels filòlegs i experts en la vida i l’obra de 
Fabra, Mònica Montserrat i David Paloma, que fan les explicacions pertinents i llegeixen diversos 
textos. L’activitat està organitzada per l’Institut d’Estudis Catalans i la Càtedra Pompeu Fabra de la 
Universitat Pompeu Fabra. Es faran dues sessions de la Ruta: una el divendres 25 de maig i l’altra el 
divendres 1 de juny de 2018.  

 

_______________________________________________________________________________
Comentari lingüístic elaborat pel Servei de Planificació Lingüística 

 del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya  
llengua.salut@gencat.cat 

canalsalut.gencat.cat/serveislinguistics   

http://www.parla.cat/pres_catdigital/AppPHP/course/view.php?id=884
http://www.rutapompeufabra.com/que-es-la-ruta-pompeu-fabra/
http://www.rutapompeufabra.com/que-es-la-ruta-pompeu-fabra/
http://www.rutapompeufabra.com/itineraris/
https://www.iec.cat/activitats/entrada.asp
mailto:llengua.salut@gencat.cat
http://canalsalut.gencat.cat/ca/professionals/recursos/serveis_linguistics/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/aprendre_catala/recursos-per-al-professorat/dictats-en-linia/dictats-fabra/
http://auques.cat/bloc/wp-content/uploads/2018/02/Pompeu-Fabra.pdf
http://www.parla.cat/pres_catdigital/AppPHP/course/view.php?id=884

