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La Ruta Pompeu Fabra per Barcelona, estrenada oficialment el 27 de novembre de 

2016, consta de set parades i dura poc més de dues hores. S'ofereix els diumenges 

al públic general i els dies feiners, als estudiants. És amb vista a aquests estudiants 

que els promotors i responsables de la Ruta Pompeu Fabra hem elaborat un 

quadern d'activitats.  

 
Es tracta d'un conjunt d'exercicis relacionats amb la vida i l'obra de Pompeu Fabra. 
Hi ha informacions bàsiques que es donen durant la Ruta: per resoldre els exercicis, 
n'hi haurà prou que l'estudiant recordi les explicacions o consulti les notes preses 
durant l'activitat. Altres informacions, més concretes, només s'apunten durant la 
Ruta: en aquest cas, l'estudiant les haurà de buscar i treballar a posteriori. Són 
activitats que es resolen per Internet, anant a les pàgines indicades i consultant, si 
escau, alguna obra en concret; també és necessari, a vegades, recórrer a les obres 
completes de Pompeu Fabra. No és un material que s'hagi digitalitzat i, per tant, 
l'estudiant haurà de fer la consulta en una biblioteca. És ben cert que, entre les 
activitats, també hi ha jocs (una sopa de lletres, algunes frases desfetes, una 
cronologia [timeline]...) perquè l'objectiu final és mostrar Fabra d'una manera 
amena i divertida, i aprendre alhora d'una manera amable.   
 
A fi d'orientar docents i estudiants, alguns exercicis s'acompanyen d'un asterisc (*) 
per indicar un grau de dificultat superior. En altres casos, hi ha un circumflex (^) que 
indica que aquella activitat s'ha de resoldre sobre el terreny, durant la Ruta, fixant-
se especialment en les indicacions dels guies. 
 
Tenim el solucionari a disposició dels docents que s'interessin per seguir la Ruta 
Pompeu Fabra, l'única ruta que trepitja la Barcelona efervescent de finals del segle 
XIX i principis del segle XX que va conèixer el "seny ordenador de la llengua catalana".  
 
 
David Paloma 
Mònica Montserrat 
rutapompeufabra.cat 
 
  

http://rutapompeufabra.cat/
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L'any 1998, amb motiu del cinquantè aniversari de la mort de Pompeu Fabra, Joan 
Vilamala (text) i Daniel Hernàndez Massegú (il·lustracions) van elaborar una auca 
d'homenatge a Pompeu Fabra. Ompliu els buits amb les paraules que considereu 
adients i comproveu si les heu encertat a auques.cat.  
 

"Auca de Pompeu Fabra (1868-1948) 
Gran filòleg, professor, nostre seny ordenador" 

 
És a Gràcia, a la Salut,  
on va fer el primer esternut. 

D'on son pare, ample d'espatlles,  
va ser un dels primers _________.  

A l'escola, no cal dir,  
no parlaven com aquí.  

Treia deus d'ortografia,  
mes sa llengua no sabia.  

Escrivint als seus nebots 
se n'adona i diu: "Què _________?". 

I va ser des de llavors 
que multiplicà l'esforç... 

... per forjar una normativa,  
arrelada, nova i viva. 

Com si fos un rodamon 
se'n va a peu a _________. 

Un anglès, i ben mudat,  
acompanya a Montserrat. 

Jovenet, de l'Ateneu,  
va i es fa soci, en Pompeu. 

On coneix Casas Carbó,  
que li presenta en _________,  

Director d'una revista,  
avançada i modernista. 

Que l'Ensayo li divulga 
i comença la trifulga... 

d'ordenar l'ortografia,  
que era un feu de l'_________. 

Molts no ho varen acceptar,  
com l'Oller i en Guimerà,  

car volien ser lleials  
a l'estil dels Jocs _________. 

Persistent i amb serenor 
escriu la Contribució... 

Tradueix de Maeterlinck;  
tot i això, no en té ni cinc. 

Quan, tot d'una: Adéu siau! 
Se'ns en va a viure a _________, 

a l'Escola d'Enginyers,  
on s'enyora d'allò més.  

Fins que l'any mil nou-cents dos 
ve i es casa amb la _________,  

la Dolors Mestre i Climent,  
i a Bilbao torna content.  
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Per a infants de parvulari,  
Fabra escriu un Sil·labari. 

I un Tractat d'ortografia 
per a qui vulgui estar al dia.  

Quan som l'any mil nou-cents sis,  
al _________ du el seu encís,  

al costat de l'Alcover,  
que era el gall del _________.  

Poc després, Prat de la Riba 
prendrà la iniciativa... 

... i aportarà el seu ajut 
fundant l'IEC, l'Institut.  

Fabra els bascos abandona 
i s'instal·la a _________. 

El tretze és any de reformes,  
ja que es promulguen les _________.  

L'Ortogràfic, a pleret,  
fa l'any mil nou-cents disset.  

I perquè doni molt fruit,  
la Gramàtica, el _________.  

Les Converses filològiques 
són d'allò més pedagògiques.   

Per frenar els antinormistes,  
sort en té dels noucentistes.  

Tanmateix, ell no s'empipa,  
només treu fum per la _________.  

 
Fins i tot Francesc Matheu 
a la llarga es farà seu... 

... presidint els Jocs Florals,  
que ja volen ser normals.  

L'any 1932 
treu un llibre fabulós.  

Un autèntic inventari  
és el mític _________.  

Essent cap del Patronat 
cap de la Universitat,  

a l'octubre, el trenta-quatre,  
dins de l'Uruguai té el catre,  

on també han engarjolat,  
ai!, la Generalitat.  

Amb l'esclat del trenta-sis 
la dissort viu del país.  

I, quan acaba la guerra,  
com tants d'altres, es _________.  

Instal·lat a Montpeller 
sap que ha estat pal de paller:  

tot un símbol d'un país 
derrotat, però no submís.  

Per Nadal, una vesprada,  
va morir en Pompeu, a _________. 

Ara ja fa cinquanta anys:  
fem-ne memòria, companys.  

 
 



 

 
 

  6 
 

Parada 1 

 
1. Llegeix els textos següents i encercla en el mapa els tres primers domicilis de 
Pompeu Fabra 
 
Pompeu Fabra va néixer el dia 20 de febrer de 1868 en una caseta de la Travessera 
de Dalt, plaçada en l'espai que actualment limiten, amb la Travessera, els carrers del 
Clavell, de la Salut i de Larrard. Aleshores aquests carrers no existien. La casa s'alçava 
pràcticament en despoblat; ça i lla, esparses, tres o quatre cases; molt més enllà, cap 
a la banda de ponent, la gran masia amb aquella bassa guarnida de xiprers; i tot al 
seu darrere, l'església dels Josepets. [...] 
  
Quan començava a trobar el gust de debò en el seu jugar de noi solitari i ja s'havia 
fet tota una experiència de les habituds que tenien les cuques i les aranyes i les 
formigues del seu clos, ho va haver de deixar córrer. Al capdavall va resultar que allò 
de viure en despoblat i allò que el cap de casa ocupés l'alcaldia, no podia anar millor 
perquè tota la família visqués amb l'ai al cor. L'alcalde, aquell alcalde que no 
afluixava, que si no es deixava subornar pels contraris tampoc no es deixava 
intimidar pels partidaris, ja no podia fer tranquil el camí del nucli  urbà de Gràcia a 
casa seva. I menys a hora foscant. Havia estat amenaçat, i àdhuc furtivament 
agredit. Cada arbre a l'endalt i cada ginestera a ran de terra eren comodíssims llocs 
d'aguait i excel·lents parades per a la caça de l'alcalde. I l'home que no reculava 
davant de res ni de ningú, va haver de cedir davant dels justificats temors de la seva 
muller i de la seva filla gran. Un dia va trobar un pis convenient al carrer Gran (al 
núm. 87) i va instal·lar-hi la família. [...] 
 
I tot d'una, així, sobtadament, tota la família en pes abandonà Gràcia i tornà a 
instal·lar-se a Barcelona. No pas al carrer d'Escudellers ni a cap altre de la ciutat vella 
i ja afranquida de quasi tot el cinyell de muralles: a l'Eixample, en una casa de pisos 
que si no era –que no ho era– l'única, era de les poquíssimes que s'havien aixecat al 
carrer –que encara no era ben bé carrer– anomenat de la Diputació, entre els que 
serien de Claris i de Llúria.    
 
Josep Miracle, Vida de Pompeu Fabra  
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2. Enllaça els ítems de la columna de l'esquerra amb els de la columna de la dreta.  
 

Bateig  
Mare 
Pare 
Segon domicili 
Tercer domicili 
Quart domicili 
Germana gran 
Germana 
Cunyat 
Primera escola 
Segona escola 
Tercera escola 

 

Diputació, avui núm. 297 
Gran de Gràcia, núm. 87 
Llúria, núm. 46 
Josep Fabra i Roca 
Clara Fabra i Poch 
Anna Fabra i Poch 
Bartomeu Galí i Claret 
Carolina Poch i Martí 
Col·legi Miralles 
Col·legi Pelford 
A Gran de Gràcia, entre Travessera i Santa Eugènia 
Parròquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia 
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*3. Digues si les frases següents són certes (C) o falses (F):  
   C  F 
a) El pare de Pompeu Fabra va ser alcalde de la vila de Gràcia tres  

vegades   

b) Van batejar Fabra amb tres noms: Pompeu, Antoni i Joan   
c) Dolors Mestre, la futura esposa de Pompeu Fabra va néixer el 

1873   

d) L'assignatura preferida de Pompeu Fabra era la de llatí   
e) El 1878 Pompeu Fabra va aprovar l'examen d'ingrés de batxillerat  

a l'Institut de Barcelona   

f) Pompeu Fabra va ser el fill petit dels 16 que van arribar a tenir 
els seus pares (només en van sobreviure 3)   

g) Les germanes de Fabra portaven un col·legi on ensenyaven a cosir   
h) Les primeres lliçons de Fabra les va impartir a un company de 

classe que es deia Claudi Mimó   

 
4. Descobreix el personatge a partir de les pistes següents: 

> Es va casar amb una germana de Pompeu Fabra.  
> Va ser el referent de Fabra en els estudis.  
> Era l'oncle del famós pedagog Alexandre Galí.  
> Va escriure una gramàtica de la llengua castellana.  
> Va ser professor de llatí i de retòrica en diverses escoles de Barcelona. 

Nom del personatge:  ________________________________________________  

 
> El seu ofici era passamaner.  
> Va ser el primer alcalde republicà de Gràcia.  
> Va haver d'exiliar-se a Carcassona després del bombardeig de Barcelona de 
1842.  
> Políticament era liberal i republicà. 
> Va ser el pare de Pompeu Fabra. 

Nom del personatge:  ________________________________________________  
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> Els seus nets li deien 'l'àvia petita'.  
> Era filla d'un pagès de Santa Seclina (la Selva).  
> Va tenir molts fills: hi ha qui diu setze i hi ha qui diu tretze. Però només se'n van 
salvar tres.  
> Va morir un dia de Nadal, com Pompeu Fabra.  
> Va ser la mare de Pompeu Fabra. 

Nom del personatge:  ________________________________________________  

 
*5. Omple els buits: 
 
El setembre de _____ Pompeu Fabra començava, amb set anys fets, un nou curs en 
una altra escola que hi havia molt a prop de casa seva, en un edifici aïllat entre Llúria 
i Bruc: el col·legi _____, el qual, segons anunciava un rètol del balcó, era de primer i 
segon ensenyament, "agregado al Instituto". Aquí va aprendre de llegir i de fer 
compte. 
 
El curs següent va passar al col·legi ______, també de primer i segon ensenyament, 
que tenia el local al carrer de Jonqueres. Mentrestant, la seva germana gran s'havia 
casat amb un noi de Camprodon, Bartomeu _____, que era professor de lletres, i tots 
havien anat a viure al domicili dels nous casats, al carrer de _____. D'aquesta escola 
Fabra recordava els esforços que va haver de fer per igualar-se acadèmicament als 
seus companys. 
 
Del col·legi del carrer de Jonqueres, que va plegar, Pompeu Fabra va passar al col·legi 
Mimó, al carrer de ______ , en el qual també ensenyava retòrica i llatí el seu cunyat 
Bartomeu Galí. Aquí va acabar el batxillerat. I aquí es va desvetllar el seu interès per 
les _________ , gràcies a les explicacions del director del centre, Claudi _____. 
 
Quan Fabra va néixer, feia cent anys que el català havia estat exclòs de 
l'ensenyament (pel decret de Carles III de _____ ) i quaranta-tres que l'escola era 
totalment castellanitzada, no sols pel que fa a la llengua sinó als continguts (des de 
la llei d'Escoles del Regne de ____).  
 

Mila Segarra, Pompeu Fabra 
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*6. Ordena els fets històrics següents, corresponents als anys d'infància de la vida 
de Pompeu Fabra.  
 
____  Invenció del telèfon 

____  Assassinat del general Prim 

____  Revolució de Setembre (La Gloriosa) 

____  Cop d'estat del general Pavía 

____  Surt el primer número de L'Avenç (aleshores, L'Avens) 

____  Amadeu de Savoia és elegit rei d'Espanya 

____  Se celebra a Barcelona el Primer Congrés Catalanista 

 
 

*7. Busca els exemples de les entrades president, deliciós, curiós, enraonat i savi 
del Diccionari de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, i extreu-ne una conclusió.  
 

 
 

*8. Busca les definicions de les entrades següents del Diccionari de la llengua 
catalana, de Pompeu Fabra, i extreu-ne una conclusió. 
 
a) ociositat, castedat, fornicar, eutrapèlia 
b) baptisme, beneir, combregar, hipòstasi, infidel, profanar, professar 
 

 
 

*9. Busca les definicions i els exemples de les entrades efeminar, baronívol i 
donívol del Diccionari de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, i extreu-ne una 
conclusió. 
 
10. Assenyala els espais que es relacionen amb els primers anys de la vida de 
Pompeu Fabra i que continuen dempeus: 
 

____ La casa natal de Pompeu Fabra  

____ El pis del carrer Gran de Gràcia, núm. 87 

____ Parròquia de Santa Maria de Jesús de Gràcia  

____ El pis del carrer de la Diputació, entre Claris i Llúria 
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11. Només una de les fotos següents correspon al contingut de la primera parada. 
Digues quina i per què.  
 
 

                                 
 

 
 
 

 

12. Explica el motiu pel qual la ruta Pompeu Fabra comença a la plaça de Catalunya. 
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Parada 2 

 
1. Escriu la carta que hauria pogut redactar Pompeu Fabra l'estiu del 1883, partint 
de les dades següents:  

a)  els seus nebots es deien Josep i Francesc;  
b)  Josep tenia 6 anys i Francesc, 3;  
c) Fabra els escrivia des de Barcelona i els nebots passaven l'estiu a Camprodon;  
d)  la germana gran de Fabra, mare de Josep i Francesc, es deia Anna;  
e)  el marit d'Anna Fabra, cunyat de Pompeu Fabra, es deia Bartomeu;  
f)  en aquell temps, el costum més estès consistia a escriure en castellà: fer-ho 

en català era una petita revolució.  
 
 
*2. Reescriu la introducció de l'Ensayo de gramática de catalán moderno adaptant 
el català de l'època al català actual.  

Hi dividit aquet travall en dugas parts; en la primera estudío el sistema gramatical 
del català de Barcelona, qu'és el parlat, am petitas modificacions, en tot Catalunya, 
excepte en algunas comarcas de las provincias de Lleyda y Tarragona; y en la segona, 
tracto de donar una idea de com s'escriu actualment la llengua catalana, tasca difícil 
per la confusió que hi hà en ortografía y sobre tot perquè el català escrit no és un; de 
manera qu'en el capítul titulat CATALÁN ACADÉMICO, en què indico las principals 
diferencias entre el català escrit y el parlat, pocas son las reglas que tothom segueixi, 
y en el capítul següent, havent d'adoptar un sistema ortogràfich, no em puch limitar 
a establir els fets, sino qu'haig de seguir en cada cas una regla o altra, donant-ne 
algunas de novas, exigidas per la manera de ser del llenguatge parlat.  

L'ortografía adoptada no és gayre diferent de la de la REAL ACADEMIA DE BUENAS 
LETRAS, qu'és la més generalment usada; en pochs punts me n'aparto, seguint a 
altros, y ben pocas son las innovacions qu'introduheixo; no perquè no cregui que se 
n'hàn de fer moltas. No hi comprès may, per exemple, per què no s'hàn d'usar la d y 
la g gutural en fi de dicció (fred, sord, grog, ving), usant-hi en cambi la b y la g paladial 
(adob, fuig); per què s'hà d'escriure sempre ch en fi de paraula; per què s'hàn de 
representar amb el meteix signe la doble l y el so qu'els italians escriuen gli; ni per 
què s'hà d'escriure y en tots els diptongos acabats en la vocal i. Moltas innovacions 
s'hàn de fer; en aquet travall no hi vulgut separarme gayre de lo d'are y n'hi 
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introduhit ben pocas, algunas de las quals han sigut ja acceptadas d'uns quants 
avans meteix de la publicació d'aquest ensaig de gramàtica.      

El meu principal objecte ha sigut presentar el català tal com se parla.  

 
*3. Explica el motiu pel qual Pompeu Fabra va escriure la seva primera gramàtica 
en castellà. 
 
 
*4. Assenyala quines indicacions que apareixen a la primera gramàtica de Pompeu 
Fabra continuen sent vàlides en el català del segle XXI. 
 

> Cuando el nombre [propio] es de hombre y empieza por consonante, excepto h, 
se sustituye el artículo por la partícula en: en Francesch, an en Joan, d'en Vidal, a 
can Puig. 

> Aquest pierde la s cuando la palabra siguiente empieza por consonante, excepto 
h: aquet cant, aquet soroll, aquest any, aquest himne. 

> La r final de los infinitivos se pronuncia cuando siguen uno ó más afijos: anar-hi, 
tenir-ho, fugir-ne, dur-li. 

>Un hom significa uno: un hom vol fer-ho. Uno y otro se traducen por l'un y l'altro. 

> La i átona de las terminaciones del imperfecto de subjuntivo es sustituída en 
algunas comarcas por una e. 

> Soler se conjuga como valer. 

> Se emplea en cuando el complemento directo es un adjetivo numeral ó indefinido 
cuantitativo. 

 
5. El 28 de setembre de 1883 Pompeu Fabra va ingressar a la Facultat de Ciències. 
Allí hi va conèixer, entre d'altres, Josep Puig i Cadafalch, Alexandre Cortada i Jaume 
Baladia. Relaciona els paràgrafs següents amb cadascun d'aquests personatges.  
 
Home de cultura i devot de Wagner, esdevingué un empresari de considerable 
fortuna. Havia conegut, i s'hi havia casat, Teresa Mestre, una dona d'exquisida 
bellesa (Isidor Cònsul, Tocata i fuga de 'La Ben Plantada', 2004).  
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El 1901 va ser un dels fundadors de la Lliga Regionalista de Catalunya. Entre 1907 i 
1910 va ser diputat a Corts per la Solidaritat Catalana. El 1917 va ser elegit president 
de la Mancomunitat de Catalunya, precedent de la Generalitat, com a successor 
d'Enric Prat de la Riba.  

Amb la col·locació del seu bust al Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, el 
27 de gener del 2015, davant per davant del seu amic Prat de la Riba, ha quedat 
finalment completada en aquell lloc d'honor la seqüència dels presidents de la 
Catalunya contemporània (Albert Balcells, Serra d'Or, març del 2017).  

Ingressà a l'equip de L'Avenç pel desembre del 1890 i hi romangué fins al final. 
Patrocinador dels corrents moderns, interessat per qüestions musicals de forma 
agressiva, defensà ardidament els seus punts de vista musicals entre els quals 
[destaca] el nacionalisme musical, el wagnerisme, els compositors de l'escola 
francobelga i en particular Enric Morera, seguidor de dita escola (Xosé Aviñoa, Les 
constants ideològiques en la crítica musical de L'Avenç (1881-1884 i 1889-1893)).   

Va escriure a L'Avenç (1893) que "el conjunt que formen França i Bèlgica és on avui 
dia es produeix la millor música moderna, i d'on surten les noves tendències musicals, 
tant de l'òpera com de la simfonia. En aquests països, gràcies a la gran influència que 
amb els concerts ha tingut Wagner i en general tota la música alemanya, s'ha creat 
una música nova, modernista, que té la grandesa i vigor de l'alemanya, i l'elegància 
i el color, la finesa i el refinament de la francesa i de l'antiga italiana".  

Va ser un dels pioners de l'esquí a Catalunya i primer president de la secció d'esports 
d'hivern del Centre Excursionista de Catalunya.  

Va ser criat per la germana de la mare, Ramona Soler (la tia Ramona), vídua i sense 
fills, però amb tant de caràcter que duia un revòlver Colt amagat als enagos i tenia 
un rifle Winchester carregat a tocar de la butaca del seu despatx a la fàbrica. [...] Va 
pujar dòcil i bon minyó; i quan es va haver de traslladar a estudiar a Barcelona, els 
seus amics eren joves que es deien Pompeu Fabra i Josep Puig i Cadafalch. Més tard, 
al cercle s'afegiren el murri de Josep Pijoan, l'enze d'Eugeni d'Ors, els germans Casas 
–el pintor i l'industrial–, Santiago Rusiñol i Francesc Cambó, entre d'altres. (Isidor 
Cònsul, Tocata i fuga de 'La Ben Plantada', 2004)  

 

  



 

 
 

  14 
 

*6. Digues si les frases següents són certes (C) o falses (F):  
   C  F 
a) El Consell de Disciplina de la Facultat de Ciències va expedientar 

Pompeu Fabra      

b) Després de la Facultat de Ciències va ingressar a l'Escola d'Enginyers   
c) A Pompeu Fabra li agradaven molt les matemàtiques i poc la música             
d) Un dels professors de Fabra a la universitat va ser Damas Calvet   
e) Un dels professors de Fabra a la universitat va ser l'anomenat 

"senyor Moret"   

f) El 12 de setembre de 1890 Pompeu Fabra presenta i aprova el 
projecte de fi de carrera d'enginyer industrial, en l'especialitat de 
química                

  

g) Un cop titulat, li van oferir una plaça d'enginyer químic a les mines 
de sofre d'Hellín (Albacete) i Pompeu Fabra se n'hi va anar a 
treballar durant un any 

  

h) L'any 1902 Pompeu Fabra va guanyar la càtedra de química de 
l'Escola d'Enginyers Industrials de Bilbao i se n'hi va anar a treballar 
durant deu anys 

  

 

*7. Completa les informacions relacionades amb la inauguració de l'exposició del 
1888. 
 
Diumenge, 20 de maig del ____. Se celebra al Palau de _____ _____ el solemne i tan 
esperat acte inaugural de l'Exposició Universal. 

Primer va entrar el nen-rei (feia tres dies que Alfons ___ havia complert dos anys) en 
braços de la seva dida; va ser assegut al tron regi, perquè la reina regent havia cedit 
la preferència als seus fills. Així doncs, al peu del tron i sobre un gran coixí tou es van 
situar la princesa d'Astúries i la infanta _____ _____.  

En entrar elles, una companyia de caçadors, amb bandera i música, havia retut 
honors. A dins, una banda i orquestra, juntament amb un orgue elèctric, van 
interpretar la Marxa d'Infants i la Marxa Reial. 
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En llocs d'honor, el president del Consell de Ministres, _____ ______, i diversos 
membres del seu gabinet. El duc de Gènova, el príncep Jordi, els ducs d'Edimburg i el 
príncep de Baviera eren els preeminents convidats que havien vingut de l'estranger.  

De sobte es va fer un silenci que impressionava tant per la presència de públic, que 
desbordava la capacitat enorme del palau, com per l'expectació i curiositat amb què 
era esperat el ritual solemne de la cerimònia. Ja havia arribat el torn dels oradors o, 
més ben dit, en aquest cas, dels lectors.  

Va començar l'alcalde _____ i _____. Va ser d'una brevetat notòria. No se'n va anar 
per les branques, i va posar èmfasi en la idea que Barcelona, la ciutat del treball, 
aspirava a ocupar un lloc d'honor, si més no modest, en les manifestacions universals 
de l'activitat i del progrés humà.  

Manuel Girona, comissari regi, va llegir el seu discurs, però ho va fer amb una veu 
tan _____ que per assabentar-se del que havia dit va caldre esperar a llegir la premsa 
de l'endemà. Va ser prou extens per detallar un aspecte que avui crida l'atenció; i és 
que va fer referència als problemes sorgits amb l'empresa que havia començat a 
organitzar el projecte, cosa que va obligar l'Ajuntament a agafar el protagonisme i 
la direcció. Va destacar que era la primera exposició que es feia a Espanya i la 
primera del món que incorporava una secció marítima.  

"S'inaugura l'Exposició", Lluís Permanyer, La Vanguardia (24 de novembre del 2016) 

 

*8. Només una de les històries següents és veritat. Quina? 
 
a) El 1895 el bisbe de Vic, Josep Morgades, va oferir un premi extraordinari en els 
Jocs Florals a la millor gramàtica de la llengua catalana que, "prenent per fonament 
tant la història i autoritats de la llengua com la manera com aquesta és parlada en 
les diverses comarques, doni regles pràctiques i acomodades als moderns 
coneixements filològics". S'hi van presentar tres obres i el premi es va declarar desert. 
El 1896 es va repetir la convocatòria i també s'hi van presentar tres obres 
(probablement les mateixes que l'any anterior). Fabra era l'autor d'una d'aquestes 
obres: Estudis de gramàtica catalana, que s'havia presentat amb el lema PHIPN (que 
potser responia a 'Pensem-Hi I Parlem-Ne', que era el lema amb què Fabra s'havia 
presentat al premi l'any abans). Aquesta vegada també es va declarar desert. L'obra 
de Fabra va rebre un accèssit.   
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b) La mateixa història que a a), però amb la diferència que l'any 1896 el jurat va 
concedir el premi extraordinari a Pompeu Fabra.  

c) La mateixa història que a a), però amb la diferència que el premi extraordinari es 
va convocar l'any 1897, que Pompeu Fabra va guanyar i que l'obra es va publicar 
l'any 1898 amb el títol Contribució a la gramàtica de la llengua catalana.  
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Parada 3 

 
1. Encercla el verb més adient: 
 
a) L'Avenç (va trencar amb / va apostar per) la disposició tipogràfica del gerro de 
Mèdici a les portades.   

b) Ramon Casas (va enviar / va publicar) els seus primers dibuixos a L'Avenç (quan 
encara era L'Avens).   

c) Jaume Massó i Ramon D. Perés (van activar / van suspendre) l'edició de la revista 
entre 1884 i 1889. 

d) El 1890 Jaume Massó i Joaquim Casas Carbó, cosí de Ramon Casas, (van 
formalitzar / van rescindir) un contracte per comprar maquinària i caràcters 
d'impremta.  

e) Tots els llibres que (llençaven / imprimien) tenien un aire tipogràfic i artístic 
modern.  

f) A través de les seves edicions, L'Avenç (va defensar / va combatre) la llengua 
catalana i el catalanisme. 

g) Del primer llibre imprès fins a l'últim, l'estètica de L'Avenç va anar (canviant / 
mantenint-se). 

h) El 1891 la marca que L'Avenç (va utilitzar / va descartar) consistia en una soca de 
roure envoltada de la llegenda Am temps s'arrela y creix.  

i) Ramon Casas va fer una targeta postal per a L'Avenç entre 1900 i 1905. S'hi veia 
una dona que (estripava / aguantava) un full gran de paper. 

 

*2. Només n'hi ha UN que NO es relaciona amb L'Avenç: 
Jaume Massó i Torrents, Lluís Maria de Llauder i de Dalmases, Jaume Brossa, 
Pompeu Fabra  

 
 També només n'hi ha UN que NO es relaciona amb L'Avenç: 

Enric Prat de la Riba, Joaquim Casas Carbó, Raimon Casellas, Alexandre Cortada   
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 Només n'hi ha UN que era més gran que els altres: 
Pompeu Fabra, Ramon Domènec Perés i Perés, Santiago Rusiñol, Joaquim Casas 
Carbó, Valentí Almirall  

 
 Només n'hi ha UN que era més petit que els altres: 

Pompeu Fabra, Ramon Domènec Perés i Perés, Santiago Rusiñol, Joaquim Casas 
Carbó, Valentí Almirall  

 
Només n'hi ha UN que no es correspon amb un títol d'una col·lecció de L'Avenç: 
«Biblioteca de L'Avenç», «Col·lecció d'Antics Textos Catalans», «Cançons 
Populars Catalanes», «Biblioteca Dramàtica de L'Avenç», «Biblioteca Poètica de 
L'Avenç»  

 

 
3. Ves al web rutapompeufabra.cat (Itineraris, parada 3) i completa els buits del 
text escrit (a) i també de l'àudio (b): 
 

(a) La incorporació de Pompeu Fabra al grup de L’Avenç va ser principalment cosa 

del seu provadíssim amic _______________. I no pas perquè [aquest] fos del grup de 

L’Avenç. El que passava és que [aquest] havia ingressat de molt jove a l’Ateneu 

Barcelonès, i que va fer a l’Ateneu allò mateix que ja havia fet a la Facultat de 

______________: proclamar l’existència del millor gramàtic que en aquell moment 

tenia la llengua catalana. 

       Josep Miracle, Vida de Pompeu Fabra  

 

(b) A Casas-Carbó el divertia xerrar i pontificar; a Fabra li agradava ___________. 

Però no acceptava la conversa intranscendent, la discussió _________. 

L'apassionava discutir de llengua amb els qui sabien què es deien. I aleshores 

escoltava bé. Després d'unes quantes reunions Casas Carbó i Fabra estaven ben 

decidits a divulgar els seus punts de vista. La publicació que van escollir era 

_________.  

            Mila Segarra, Pompeu Fabra  

http://rutapompeufabra.cat/
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*4. Ratlla la informació falsa entorn de la ce trencada: 
 
En el català del segle XII hi havia paraules que tenien el so TS: pla[ts]a, del llatí plattea; 
bra[ts], del llatí bracchiu; for[ts]a, del llatí fortia. Aquestes paraules s'escrivien amb 
una c, amb una z, amb la combinació cz i, també, amb una ce trencada: ç.  

Al cap d'un segle, es va començar a dir pla[s]a, bra[s], for[s]a... Aquest so es podia 
escriure de diferents maneres: sobretot s i ss, però també ç. De fet, no es va fer servir 
la ç fins a finals de la Decadència. La Renaixença va ressuscitar aquesta grafia.   

Les persones que van reivindicar la ç, en l'ús, van ser Marià Aguiló i Josep Verdaguer 
a la segona meitat del segle XIX. I qui, de fet, la va ressuscitar va ser Joaquim Casas-
Carbó concretament el 31 de desembre de 1980 (no pas Fabra, que hi estava en 
desacord... tot i que va acabar utilitzant-la).  

L'Avens va passar a anomenar-se L'Avenç a partir de l'1 de gener de 1891. 

L'adopció de la ç va complicar l'ortografia... però la restricció de la ç a raons 
etnològiques (CCI bracchiu, TI fortia, TTE plattea...) va delimitar el camp d'aquesta 
lletra. Si no, fins i tot hi havia qui hauria escrit els arabismes en ç; tots sabem que 
aquestes paraules s'escriuen amb s: arròs, safrà, sucre... 

 

5. Ordena les paraules de les frases següents per saber algunes valoracions de les 
primeres obres de Pompeu Fabra. Sebastià Bonet és l'autor d'aquestes frases, que 
trobareu ben escrites en el primer volum de les obres completes del Mestre: 
 
a) Partir dir tenir volia per objecte el modern català del parlat català central 

efectivament.  

b)  En funció d'una informació s'articula l'Avenç entre el sistema oposició de i la la 

resta de sistemes.  

c)  com a l'autor hi defensa uns normatius criteris que va imposant acabar.  

d) Fabra procedia de la tradició que de les gramàtiques llatines va trencar amb 

prescriptivista una fer de manera.  

e)  L'opció mantinguda a favor de la llengua literària com a base hi és ara defensada 

argumentalment del dialecte central.  
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f)  Fabra sense teoritzacions va fer seva d'una manera succinta i pràctica, el sistema 

oral la necessitat d'exposar.  

g)  La primera pronunciació part d'aquesta capítol obra consisteix en un de.  

h) Es recomanava d'evitar el complement directe consistent a emprar el 

castellanisme amb la preposició a.  

 

*6. Classifica les frases de l'exercici anterior, segons si es refereixen a l'Ensayo de 
gramática de catalán moderno (1891) o a la Contribució a la gramatica de la 
llengua catalana (1898): 
 
a)  ________________________________________________________________ 

b)  ________________________________________________________________ 

c)  ________________________________________________________________ 

d)  ________________________________________________________________ 

e)  ________________________________________________________________ 

f)  ________________________________________________________________ 

g)  ________________________________________________________________ 

h)  ________________________________________________________________ 

 

7. Un dels documents fundacionals del catalanisme polític van ser les anomenades 
Bases de Manresa, aprovades el març de 1892.  
 
a) A través de l'Arxiu de Revistes Catalanes Antigues (www.bnc.cat/digital/arca/), 
digues quina va ser la reacció de L'Avenç a les Bases de Manresa. Ho trobaràs en el 
número de juliol de 1892.   
 
b) Entre les disset bases aprovades, una es referia a la llengua catalana. Quina? Quin 

estatus hi tenia la llengua catalana?   

www.bnc.cat/digital/arca/
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8. A través del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya (CCUC, 
ccuc.cbuc.cat), busca els títols de la «Biblioteca Popular de l'Avenç» i respon les 
preguntes següents: 
 
a) Quina és l'única obra de Fabra que es va publicar en aquesta col·lecció? Quin any? 
En quin número de la col·lecció? 
 
b) Quina és l'única obra que va cotraduir Fabra publicada en aquesta col·lecció? Quin 
any? En quin número de la col·lecció? Qui va ser l'altre traductor? 
 
c) Entre els deu primers títols, quants n'hi havia d'autors catalans? Qui eren?  
 
 
^9. Passant pel carrer Petritxol, de camí cap a la parada 4, trobaràs plaques o 
inscripcions ben diverses. Digues si hi ha o no hi ha els noms que indiquem a 
continuació: 
 

nom sí o no? 

Lluís Millà  

Pompeu Gener  

Santiago Rusiñol  

Àngel Guimerà  

Llorenç Pahissa  

Montserrat Caballé  
 

http://ccuc.cbuc.cat/
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Parada 4 

 
1. Transcriu l'anècdota sobre Pompeu Fabra quan acompanyava la seva filla Carola 
en algun club de tenis (i compara-la amb el que es deia quan Carola Fabra 
acompanyava el seu pare a l'Ateneu Barcelonès). 
 
 
*2. En una biografia de Pompeu Fabra («Biografies Populars», núm. 14, Domènec 
Guansé), hi ha un capítol que es titula "Esports i deports". Quin deu ser el contingut 
d'aquest capítol? Es deu parlar d'esports exclusivament? Explica-ho. 
 
 
3. Intercanvia les dades mal col·locades de cada fragment: 
 
Exemple: "A Bilbao li havien ensenyat de jugar a tenis, amb pala, i s'hi havia practicat 
molt. Això, a Badalona, l'induí a aprendre de jugar a pilota".  
Solució: "A Bilbao li havien ensenyat de jugar a PILOTA, amb pala, i s'hi havia 
practicat molt. Això, a Badalona, l'induí a aprendre de jugar a TENIS".  
 

        Domènec Guansé, Pompeu Fabra 
 
a) "A més de l'excursionisme, Fabra cultivava el tenis, i no solament amb els 
deixebles. El tenis és l'únic esport que començà a practicar en la joventut". 
 
 
 
b) "Fabra, cinc anys més gran que Massó i Torrents, fou el seu iniciador [en 
l'excursionisme]". 
 
 
 
c) "Fabra evocava la travessia que van fer de Vernet, anant a peu de Camprodon al 
Pirineu. Sortiren de bon matí. Massó i Torrents anava darrere de tots". 
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d) "Una de les excursions que sempre recordava amb més plaer era la que va fer, 
quan ja estava instal·lat a Barcelona, amb Lluís Nicolau d'Olwer i Josep M. de 
Casacuberta, des de Mequinensa al Pirineu, és a dir, vorejant la llera del riu per terres 
catalanes. Però el que més l'atreia eren les boques de l'Ebre". 
 
 
 
e) "[Els badalonins] el veien agafar un bastó tots els dies feiners; el veien alguns 
diumenges sortir de matinada, vestit d'excursionista, amb polaines, la gorreta de 
quadres, la motxilla a l'esquena, el tramvia amb virolla de ferro punxeguda; altres 
diumenges el veien passar vestit de blanc, la raqueta sota el braç, al costat d'una de 
les seves filles vestida també de tenista."   
 
 
 
4. Les excursions de Pompeu Fabra. Tria la imatge correcta: 
 
a) És famosa la travessia pirinenca que Fabra va fer de Ripoll o Ribes de Freser fins 
al poblet de Toès i Entrevalls i els estanys de Noedes, sota el guiatge de Jaume Massó 
i Torrents, i acompanyats per Joaquim Casas-Carbó i els músics Enric Granados i Enric 
Morera. Hi ha dues fotografies que corresponen als estanys de Noedes. Quines?   
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b) El cim més alt que va fer Fabra va ser el pui d'Alinya (2.868 m). Quina és la foto 
correcta?   
 

     
 

     
 
 
c) Coromines parla d'una excursió que va fer amb Pompeu Fabra a la serra de Busa. 
Van ser els dies 9 i 10 de juny de 1935, quan Fabra tenia seixanta-set anys. Saps 
identificar la foto d'aquesta serra?  
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d) L'excursió més famosa de Fabra va ser la de Barcelona a Camprodon. Saps 
identificar la imatge de Camprodon?  
 

     
 

     
 
 
5. Consulteu les paraules aiguabatre, camí, entre, guia, parar en el Diccionari 
general de la llengua catalana. Apunteu els noms de lloc que Fabra esmenta en els 
exemples dels articles esmentats i digueu la comarca a què pertanyen. 
 
 
*6. Consulta la cronologia general de la vida i l'obra de Pompeu Fabra (en trobaràs 
el capítol corresponent en el volum 9 de les Obres completes) i explica els tres fets 
que va viure Fabra el 1891, relacionats tots amb l'excursionisme i el viatges. 
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7. En un dels exemples del Diccionari general de la llengua catalana (entrada 
dominar), Fabra escriu "D'allí estant es domina amb la mirada tot el Camp de 
Tarragona". Intenta descobrir de quin lloc parla. Et donem tres pistes:  
a) hi ha el campanar més alt de Catalunya;  
b) podria ser a Valls, a Reus o a Cornudella de Montsant;  
c) en aquesta població, el 1929 Fabra va pronunciar una conferència titulada "El 
bon ús de la llengua".  
 
 
*8. Llegeix els exemples de les entrades anar, direcció, excursió i massís del 
Diccionari general de la llengua catalana i escriu l'indret a què es refereix (són vuit 
lletres):  
 
"Fabra també va anar d'excursió al ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___.  
 
 
9. Ordena la frase desfeta:  
 
no disgust llengua la m'han donat l'excursionisme ni l'estudi de mai cap ni la pràctica 
de. 
 

*10. Actualitza ortogràficament el relat del 1895. Es tracta d'una excursió als 
estanys de Noedes que van fer entre els dies 5 i 9 de setembre d'aquell any les 
persones següents: Josep M. Roca, Adrià Gual, Josep M. Biada i Pompeu Fabra, que 
va fer de guia. Va ser Roca qui va escriure la ressenya següent en el butlletí del 
Centre Excursionista de Catalunya. 
 
Pujàrem bosch amunt: calia cercar l'altre estany... Per fi vam respirar ab tota l'ànima, 
encare que fos pantejant: haviem arribat al cim de la montanya. Un cop allí, passant 
entre atapahida brolla d'arbossos y gatoses que á cada pas clavaven ses urpes á la 
roba, voguentnos privar de passar avant, com si la cambra ahont jeu l'Estelat fos 
l'arca santa, de sopte vegérem al fons la verdosa taca de l'estany ajegut en son llit 
de molça y tenint per capsal el gros maciu de Madres y á son entorn, com un chor 
de vestals vetllant son somni majestuós y etern, ramells de flors boscanes qu'ab ses 
olors li embaumen la morada y gegantins abets que altívols fan la guaita, privant 
qu'el caminant qu'aquells llochs petja trenqui ab cap còdol el cristall de l'aigua... Els 
ulls no's cancen may de dur á l'ànima les impressions d'un lloch tan apacible. 
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Parada 5 

 
1. Completa el text amb les paraules següents: Aribau, debat, Desconfiada, 
Francès, Ferran VI i Filosòfica. 

 

La Reial Acadèmia de Bones Lletres obeïa a la lògica de les acadèmies del vuit-cents. 
El 1729 s’havia creat una societat amb la finalitat d’estudiar la història del Principat, 
que va ser l’antecedent immediat de la Bones Lletres, fundada el 1752, quan el rei 
_________ li atorgà la denominació oficial. De fet, aquesta institució era hereva de 
l’Acadèmia _________, també anomenada Academia de los Desconfiados, institució 
de caràcter històric i literari fundada al final del segle XVII, que sempre es va mantenir 
fidel a la casa d’Àustria, raó per la qual va ser dissolta en acabar la guerra de 
Successió. Durant la guerra del _________, l’Acadèmia de Bones Lletres va romandre 
tancada i retornà a l’activitat un cop acabat el conflicte, però sense esma. El 20 de 
maig de 1820, amb els aires nous del Trienni, l’Acadèmia renovà els seus membres, 
ja que s’eliminà l’exigència de pertànyer a la noblesa per ingressar-hi. Aprofitant la 
nova situació política, alguns membres de la Societat _________, com Bonaventura 
Carles _________, Ramón López Soler, Justo Larios de Medrano o Francisco Altés i 
Gurena, entre d’altres, s’hi incorporaren. La victòria de la Santa Aliança sobre els 
liberals i la reacció de Ferran VII durant la Dècada Ominosa, però, van forçar un nou 
tancament de l’entitat, que no reprendria les activitats fins després de la mort del 
rei. 
La Reial Acadèmia de Bones Lletres sempre es va moure dins dels paràmetres de 
l’academicisme, ja que obeïa al model de l’acadèmia erudita, que agrupava savis i 
estudiosos del camp de les lletres i les humanitats; mai va ser un centre de 
_________. Dels seus orígens setcentistes mantenia com a centres d’interès el cultiu 
de la llengua i la història catalanes. 

 
Albert Ghanime, «L'Ateneu Català i el món associatiu a Barcelona fins a la fundació 

de l'Ateneu Barcelonès» 
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*2. Escull, entre els vuit títols següents, els quatre més rellevants per a la història 
de la llengua catalana durant el segle XIX. Descobreix-hi, també, els anys en què es 
van publicar.  

 

a) Instruccions per a l'ensenyança de minyons. Baldiri Rexach.  

b) Gramàtica i apologia de la llengua catalana. Josep Pau Ballot.  

c) Discurs de Pompeu Fabra als Jocs Florals de Barcelona.  

d) Discurs de Manuel Milà i Fontanals als Jocs Florals de Barcelona.  

e) Manifest de Prada.  

f) Manifest d'Els Marges: «Una nació sense estat, un poble sense llengua?».  

g) Primer número de Lo Gay Saber, publicació periòdica impulsada per Francesc 

Pelagi Briz.  

h) Les Bases per a la Constitució Regional Catalana, conegudes per Bases de 

Manresa.  

 

3. Consulta l'Ortografía de la lengua catalana (la trobaràs a l'adreça 
(www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_publicacions/b19030563.pdf), 
concretament a l'any 1884), de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, i 
digues si són certes o falses les afirmacions següents  
 
   C  F 

a) A la portada s'indica que l'autor de l'Ortografía de la lengua 
catalana és Josep Balari.   

b) A la introducció s'esmenten algunes obres referencials per a 
l'estudi de la llengua catalana. Per exemple: Instruccions per a 
l'ensenyança de minyons, de Baldiri Rexach (1749). 

  

http://www.boneslletres.cat/publicacions/Altres_publicacions/b19030563.pdf
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c) A la introducció s'esmenten algunes obres referencials per a 
l'estudi de la llengua catalana. Per exemple: Estudios, sistema 
gramatical y crestomatía de la lengua catalana, d'Antoni de 
Bofarull (1867). 

  

d) A la introducció s'indica que hi ha "una cierta confusión y 
alagarabía" en relació amb l'ortografia catalana: no poca gent 
escriu com vol. 

  

e) L'obra vol explicar de manera senzilla, sense aparat científic, els 
punts foscos de l'ortografia catalana.   

f) Un dels punts foscos de l'ortografia catalana és la de la grafia de la 
conjunció y/i.   

g) Segons l'Ortografía de la lengua catalana, en català s'escriu amb v 
la terminació verbal -ava per una raó fonètica, no etimològica.   

h) Segons l'Ortografía de la lengua catalana, els tres pilars sobre els 
quals descansa l'ortografia són l'etimologia, la gramàtica i el bon 
gust. 

  

i) Segons l'Ortografía de la lengua catalana, cal escriure raig i puig, 
però mitj i desitj.   

 

*4. Consulta el web de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
(www.boneslletres.cat), i respon les preguntes següents: 

 

a) Quants "acadèmics de número" hi ha?  

b) Com es diuen els dos únics germans que són, actualment, acadèmics de número?  

c)  Per què se'ls coneix, aquests germans?  

d) Quants "acadèmics corresponents a l'estranger" hi ha?  

e) Quants "acadèmics corresponents a l'estranger" s'han elegit el 2017?  

f)  Qui són els "acadèmics corresponents a l'estranger" elegits el 2017?  

www.boneslletres.cat
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g) Quin any van ser membres de la Reial Acadèmia els personatges següents? Damas 

Calvet, Antoni Aulèstia, Josep Balari, Jacint Verdaguer, Antoni Rubió i Lluch, Josep 

Torras i Bages, Joaquim Miret i Sans i Ramon Domènec Perés. 

h) Pompeu Fabra va ser membre de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de 

Barcelona?   

 

*5. Explica l'anècdota entorn dels Jocs Florals entre Francesc Matheu i Pompeu 
Fabra.  
 

6. Només una de les obres de cadascun dels blocs següents NO és del segle XIX.  
 
a)  — Prontuario orthologi-graphico trilingue, de Pere Màrtir Anglès.  
 — Grammaire catalane-française, de Pere Puiggarí.  

— Gramática de la lengua catalana, de Pau Estorch i Siqués.  
 
b)  — Compendi de gramática catalana, de Llorenç Pahissa i Ribas.  
 — Grammatica Cathalána embellida ab dos orthographías, de Josep Ullastra.  

— Gramática y apología de la llengua cathalana, de Josep Pau Ballot i Torres.  
 
c)  — Thesaurus puerilis, d'Onofre Pou. 
 — Diccionario catalan-castellano-latino, de Joaquim Esteve, Josep Bellvitges i 

Antoni Juglà. 
— Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina, 

de Pere Labèrnia. 
 
d)  — Ensayo de gramática de catalán moderno, de Pompeu Fabra. 
 — Contribució a la gramàtica de la llengua catalana, de Pompeu Fabra. 

— Gramàtica valenciana, de Manuel Sanchis Guarner. 
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7. Busca en aquesta sopa de lletres tant l'emblema com el lema de la Reial 
Acadèmia de Bones Lletres. Recorda que l'emblema té a veure amb les abelles i 
que el lema és en llatí (traduït vol dir 'amb el rei i amb la llei'). Poden trobar-se en 
horitzontal, en vertical i en diagonal:  
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Parada 6 

1. Enllaça les informacions convenients entre els tres blocs. Has de poder obtenir 
quatre frases. 
 
Bloc A 

A1. Al segle XIX 
A2. Aquests espais de sociabilitat i projecció pública 
A3. Els ateneus  
A4. El debat i la tertúlia 

 
Bloc B 

B1. són institucions 
B2. responien a necessitats específiques 
B3. la consolidació del model de societat liberal va generar 
B4. tenen lloc sobretot 

 
Bloc C 

C1. en els ateneus 
C2. la necessitat de crear nous espais cívics d’articulació i relació ciutadana 
C3. característiques del vuit-cents  
C4. gràcies a les quals van néixer acadèmies, associacions culturals, associacions 
recreatives, associacions professionals... 

 
 

*2. Societats i acadèmies a la Barcelona del vuit-cents. Busca la dada que falta a 
partir de les pistes. 
 
a) El 1815 es va crear a Barcelona una societat científica i literària anomenada 

Societat ___________. 

b) El 1835 les autoritats liberals van recuperar la Societat Econòmica Barcelonesa 
d'Amics del ___________. 

c) L'estiu del 1836 es va crear una organització de signe progressista que tenia com 
a objectiu difondre els valors liberals i els principis de l'art dramàtic: la Societat 
___________. 
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d) El 1844 es va crear el primer casino de la ciutat Barcelona, exemple de l'oci burgès. 
El seu nom era Casino ___________ i va ser la primera de les associacions que van 
desembocar en la creació de l'Ateneu Barcelonès. 

e) El 1847 es va crear un teatre que entrava en competència directa amb el Teatre 
Principal i el Teatre de la Santa Creu: el Gran Teatre del ___________.  

f) El 1848 la Junta de Fàbriques va fundar a Barcelona l'anomenat Institut Industrial 
de ___________. 

g) El 1850 el republicà Josep Anselm Clavé va fundar la Societat Coral ___________. 

h) El 1860 es va crear l'Ateneu ___________, la segona de les associacions que van 
desembocar en la creació de l'Ateneu Barcelonès. De seguida s'hi van associar 
persones il·lustres: Ildefons Cerdà, Marià Aguiló, Eusebi Güell, Bartomeu Robert... 

i) El 1864 es va crear la tercera de les associacions que van desembocar en la creació 
de l'Ateneu Barcelonès: el Cercle ___________ Barcelonès. Els socis tenien dret a 
jugar de franc a escacs, a dòmino i a dames mentre no consumissin espelmes. 

 
3. El discurs d'Àngel Guimerà. Encercla la informació correcta sempre que hi hagi 
dues possibilitats. 
 
El vespre del dia 30/31 de novembre de 1895 l'Ateneu Barcelonès era ple de gom a 
gom i l'ambient que s'hi respirava era molt tens/tranquil. L'expectació era 
molta/poca perquè el fundador/president de l'entitat, el poeta i dramaturg Àngel 
Guimerà, havia de pronunciar, en català, el discurs de cloenda/inaugural del curs 
acadèmic que, significativament, duia per títol "La llengua catalana". Era la 
primera/tercera vegada que a l'Ateneu s'empraria la llengua pròpia del país, i aquest 
fet va provocar la indignació d'un important nombre de socis de l'entitat que 
entenien que la llengua oficial de l'Ateneu era la castellana i que, en conseqüència, 
tots els actes s'havien de fer en aquesta llengua. De fet, tan bon punt es va fer pública 
la convocatòria, redactada en castellà, de la sessió inaugural de l'Ateneu s'inicià la 
protesta; 106/1.006 socis de l'entitat, amb Manuel Illas i Fabra al capdavant, van 
adreçar un escrit a la Junta Directiva en el qual formulaven la "más solemne y formal 
protesta" contra la intenció d'emprar la llengua castellana/catalana.    

 
Jordi Llorens, «Guimerà i la qüestió de la llengua».  

A: CASASSAS, Jordi. L’Ateneu i Barcelona. 1 segle i ½ d’acció cultural. 
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*4. Redacta la crònica del discurs d'Àngel Guimerà, partint de les notes següents. 
Fes-ho en passat, com si l'acte hagués tingut lloc ahir al vespre:  
 
30/XI/1895. Jaume Carner, secretari junta sortint, 1r a prendre la paraula. Castellà. 
Després, Àngel Guimerà. Català. Guim. explica els vincles entre el cat. i el provençal; 
ressalta les figures de Muntaner, Llull i March (pàtria, fe i amor, respect.); lamenta 
la decadència del català escrit; denuncia la prohibició del català a l'escola, als 
tribunals de justícia i a l'església. 
Després discurs: alhora aplaudiments, empentes, crits i algun cop de bastó. Alguns 
socis diuen que es donaran de baixa de l'Ateneu.   
 

5. Només un dels tres fragments següents respon al discurs del president de 
l'Ateneu Barcelonès, Pompeu Fabra, en la sessió inaugural del curs acadèmic 1924-
1925, celebrada el dia 17 de gener de 1925. Quin? Els dos altres fragments són dels 
discursos d'Àngel Guimerà (30 de novembre de 1895) i de Valentí Almirall (30 de 
novembre de 1896). Quin és el de Guimerà i quin, el d'Almirall?  
 
a) Mes, abans de tot, senyors, com els meus elogis podrien semblar interessats, per 
allò que el fill sempre troba formosa i santa la mare, puix que, si bé no he nascut a 
Catalunya, com a mare la tinc pel meu origen, per les lleis d'aquest país i per l'afecte 
entranyable que li porto, abans de tot, com us dic, us posaré aquí mateix com a 
davanter i resguard de les meves afirmacions i de les meves lloances allò que va dir 
a la reina regent d'Espanya un dels fills més il·lustres de la terra castellana en 
vindicació de l'idioma i de la nacionalitat de Catalunya: "I per això, senyora, sou 
vinguda a escoltar amorosament els accents d'aquesta llengua, no forastera ni 
exòtica, sinó espanyola i neta de qualsevol taca de bastardia". 
 
b) Sobre aquest tema vaig donar, ja fa anys, en aquesta mateixa casa, dues 
conferències en aparença contradictòries. En la primera, destinada a promoure una 
intensificació en la tasca de depuració del català, descrivia l'estat de castellanització 
de la nostra llengua, especialment de la nostra llengua literària; desvetllava l'atenció 
sobre el perill que corríem d'anar a parar a una quasi identificació del nostre lèxic i 
de la nostra sintaxi amb el lèxic i la sintaxi de la llengua dominadora.  
 
c) Per a l'Ateneu, qualificat per tothom com el primer centre de la vida moral i 
material de Catalunya, més que un dret és un deure, i en parlar avui en català 
prescindeixo completament de les meves aficions i preferències particulars i només 
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recordo que, ocupant la presidència, represento l'Associació i en nom d'ella faig acte 
possessori de l'ús de la llengua catalana. I aquest acte possessori és al mateix temps 
una reivindicació implícita del dret que té la nostra llengua a gaudir, no de més, sinó 
d'iguals preeminències que qualsevol altra de les que viuen a la nostra Espanya. 
 

*6. Descobreix quantes conferències va fer Pompeu Fabra a l'Ateneu Barcelonès, 
abans de ser-ne president el curs acadèmic 1924-1925. En trobaràs informació en 
el volum 9 de les Obres completes («Cronologia»). 
 
 
7. Busca un sinònim per a cadascuna de les formes en majúscules. Les frases són 
extretes del discurs que va fer Pompeu Fabra a l'Ateneu Barcelonès en la sessió 
inaugural del curs acadèmic 1924-1925.  
 
a) [S'ha d']estudiar PREGONAMENT la llengua antiga i els parlars HODIERNS que ens 
havien de FORNIR els mitjans de remeiar-los. 
 
b) Calia continuar l'obra de Marian Aguiló ESCORCOLLANT metòdicament els textos 
antics i els parlars actuals. 
 
c) És per això que Prat de la Riba instaurà la Secció Filològica de l'Institut, PUIX QUE 
la grossa tasca a realitzar no podia pas fer-se sinó comptant amb un grup de gent 
especialitzada en lingüística que hi dediquessin, no LLURS lleures, sinó tota LLUR 
activitat. 
 
d) La recerca dels castellanismes, ÀDHUC solament dels de lèxic, és ja una tasca plena 
de dificultats. 
 

8. Digues quins dels castellanismes següents que Pompeu Fabra va esmentar en la 
sessió inaugural de l'Ateneu Barcelonès el curs 1924-1925 són acceptats en el 
portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (esadir.cat). 
Digues, també, en quins espais, contextos... són acceptats. Finalment, busca la 
forma correcta de tots aquests castellanismes.  
 
abono, apoio, apuro, arroio, barco, colmo, cuidado, empenyo, fosso, globo, modo, 
oïdo, panyo, paro, plaço, plano, quarto, rato, regalo, sombrero, tablado, tanto, vado.  

http://esadir.cat/
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*9. Busca cinc castellanismes que ja només diu la gent més gran (per exemple, 
desde luego) i cinc castellanismes d'introducció recent (per exemple, a sac).  
 
 

*10. Busca l'adaptació gràfica i/o gramatical dels anglicismes següents o bé, si 
s'escau, la recreació que se n'ha fet en català. Quina és la solució preferida en els 
mitjans de comunicació: l'adopció (per exemple, drone) l'adaptació (per exemple, 
dron) o la recreació (per exemple, vehicle aeri no tripulat? 
 

adopció adaptació recreació 

catcher (beisbol)   

casting   

cyborg   

fracking    

joint venture   

leasing   

mapping   

ranking   

spinning   

travelling   
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Parada 7 

 
^1. A l'Espai Fabra hi pots veure gairebé totes les obres següents. Per cada bloc, 
n'hi ha dues que sí i una que no. Assenyala-les.  
 
a)  
 — FABRA, Pompeu. Tractat de ortografia catalana. Barcelona: L'Avenç, 1904. 104 p.  

— IBSEN, Enric. Espectres: drama de família en tres actes. Traducció de Pompeu 
Fabra i Joaquim Casas-Carbó. Barcelona: Biblioteca Popular de L'Avenç, 1910. 
108 p. (Biblioteca Popular de L'Avenç; 35) 

— BLADÉ DESUMVILA, Artur. Contribució a la biografia de Mestre Fabra. Barcelona: 
Rafael Dalmau, 1965.  

 
b)  
 — BLADÉ DESUMVILA, Artur. Pompeu Fabra. Biografia essencial. Barcelona: Pòrtic, 

1969.  
 — FABRA, Pompeu. Qüestions de gramàtica catalana. Barcelona: Biblioteca Popular 

de L'Avenç, 1911. 121 p. (Biblioteca Popular de L'Avenç; 114).  
— FABRA, Pompeu. Silabari català. Barcelona: Tipografia L'Avenç, 1904. 151 p. 

(Biblioteca Escolar de L'Avenç) 
 

c)  
—FABRA, Pompeu. Gramàtica catalana: curs mitjà. Barcelona: Editorial Pedagògica, 

1918. 96 p.  
—GUANSÉ, Domènec. Pompeu Fabra. Barcelona: Llibreria Catalònia, 1934. 

(Col·lecció La Nostra Gent) 
—FABRA, Pompeu. Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1918. 

149 p. (Biblioteca Filològica; 12) 
 

d)  
—Diccionari ortogràfic. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 1917. 447 p. 

(Biblioteca Filològica; 11)  
—MIRACLE, Josep. Pompeu Fabra. Barcelona: Aymà, 1968. 
—FABRA, Pompeu. Obres completes. Barcelona: Proa; València: Edicions 3i4; Palma: 

Moll, 2010. 1.000 p. 
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^2. A l'Espai Fabra es recullen alguns manuscrits. Per cada bloc, n'hi ha un que sí i 
un que no. Assenyala'ls. 
 
a)  

— La cèdula original manuscrita de la paraula català del Diccionari general de la 
llengua catalana  

— La cèdula original manuscrita de la paraula diccionari del Diccionari general de 
la llengua catalana  

 
b)  

— La cèdula original manuscrita de la paraula ciència del Diccionari general de la 
llengua catalana  

— La cèdula original manuscrita de la paraula gramàtica del Diccionari general de 
la llengua catalana  

 
c)  

— El manuscrit de l'última de les 23 converses filològiques publicades pel diari La 
Humanitat entre el 17 de novembre de 1945 i l'11 de gener de 1947  

— El manuscrit de la primera de les 23 converses filològiques publicades pel diari 
La Humanitat entre el 17 de novembre de 1945 i l'11 de gener de 1947  

 
d)  

— El manuscrit de la lliçó dedicada als pronoms febles del Curs de llengua catalana 
per correspondència de Pompeu Fabra (1947)  

— El manuscrit de la primera lliçó del Curs de llengua catalana per correspondència 
de Pompeu Fabra (1947)  

 
e)  

— Postal enviada per Pompeu Fabra a Lluís Nicolau d'Olwer des de Prada (15 de 
febrer de 1945)  

— Postal enviada per Pompeu Fabra a Jordi Mir des de Badalona (20 de febrer de 
1948)  
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^3. Veuràs els cinc objectes següents a l'Espai Fabra, degudament referenciats. 
Tanmateix, en la descripció de cadascun se'ns ha escapat una dada (només una) 
equivocada. Troba-la.  
 
a) Ceràmica de la figura de Pompeu Fabra, obra de Jaume Clarà (1938). 
b) Disc editat amb motiu del centenari de la mort de Pompeu Fabra, en el qual es 

pot sentir reproduïda la seva veu (1968). 
c) Medalló de Pompeu Fabra creat amb motiu del centenari de la seva naixença. 

Autor: Josep Miret (1868). Rèplica en resina.  
d) Medalla «Pompeu Fabra: 1868-1948: seny ordenador de la nostra terra». 
e) Rajola de les XXI Festes Populars de Cultura Pompeu Fabra, Valls (1987). 

 
 

4. Els primers vuit membres de l'Institut d'Estudis Catalans (1907). Quants anys 
tenia el més gran? I el més jove? Qui era el president? I el secretari? 
 
a) Antoni Rubió i Lluch  
b) Guillem M. de Brocà  
c) Jaume Massó i Torrents 
d) Miquel dels Sants Oliver 
e) Josep Puig i Cadafalch 
f) Pere Coromines 
g) Joaquim Miret i Sans 
h) Josep Pijoan  
 

*5. La fundació i la seu de l'Institut d'Estudis Catalans. Hi ha una afirmació correcta 
en cada bloc. Troba-la. 
 
a ) — El 18 de juny de 1907, la Diputació Provincial de Barcelona va crear l'Institut 

d'Estudis Catalans mitjançant un dictamen acord signat pel seu president, 
Antoni Rubió i Lluch. 

— El 18 de juny de 1907, la Diputació Provincial de Barcelona va crear l'Institut 
d'Estudis Catalans mitjançant un dictamen acord signat pel seu president, 
Enric Prat de la Riba.  

— El 18 de juny de 1907, l'Audiència Provincial de Barcelona va crear l'Institut 
d'Estudis Catalans mitjançant un dictamen acord signat pel seu president, 
Enric Prat de la Riba. 
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b ) — L'Institut d'Estudis Catalans va tenir la primera seu al Palau de la Generalitat 

(aleshores dit Palau de la Diputació), a les dependències que havia ocupat 
fins feia poc l'Audiència Provincial.  

— L'Institut d'Estudis Catalans va tenir la primera seu al Palau de la Diputació 
(aleshores dit Palau de la Generalitat), a les dependències que havia ocupat 
fins feia poc l'Audiència Provincial. 

— L'Institut d'Estudis Catalans va tenir la primera seu al carrer del Carme, en els 
edificis històrics de la Casa de Convalescència i l'Hospital de la Santa Creu. 

 
c ) — El 1936 l'Ajuntament de Barcelona cedeix a l'Institut d'Estudis Catalans la 

Casa de Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona.  
— El 1933 l'Ajuntament de Barcelona cedeix a l'Institut d'Estudis Catalans la 

Casa de Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona. 
— El 1930 l'Ajuntament de Barcelona cedeix a l'Institut d'Estudis Catalans la 

Casa de Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona. 
 
d ) — El 1982 l'Institut d'Estudis Catalans s'instal·la novament a la Casa de 

Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona. 
— El 1992 l'Institut d'Estudis Catalans s'instal·la novament a la Casa de 

Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona.  
— El 2002 l'Institut d'Estudis Catalans s'instal·la novament a la Casa de 

Convalescència, al carrer del Carme de Barcelona. 
 
 
6. Els primers set membres de la Secció Filològica (1911). Quants anys tenia el més 
gran? I el més jove? Qui era el president? I el secretari? 
 
a) Josep Carner  
b) Joan Maragall 
c) Àngel Guimerà  
d) Antoni M. Alcover  
e) Pompeu Fabra 
f)  Lluís Segalà 
g) Frederic Clascar 
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*7. Distingeix quina informació es refereix a Lluís Segalà, quina es refereix a 
Pompeu Fabra i quina es refereix tant a Segalà com a Fabra.  
 
a) Va morir el 17 de març de 1938 en un bombardeig.  
b) Va fer estudis de filosofia i lletres a la Universitat de Barcelona.  
c) Va ser membre de la Secció Filològica des del 1911.  
d) Va rebutjar una oferta de feina a les mines de sofre d'Hellín (Albacete).  
e) Va escriure en la secció «Qüestions gramaticals», a El Poble Català (1907-1908).  
f) Joan Maragall i Frederic Clascar van assistir a les seves classes.  
g) El seu pis de Badalona va ser saquejat.  
h) Tenia la mateixa edat que mossèn Clascar.  
i) Des del maig de 1911 fins al novembre de 1915 va ser vicepresident de la Secció 

Filològica.  
j) Entre 1889 i 1905 va entrar en contacte amb l'Avenç, l'Ateneu Barcelonès i el món 

dels neogramàtics i de la lingüística romànica.  
 
 
8. Completeu els buits del text amb els mots següents: simbolisme, antonomàsia, 
canemàs, normatiu, model. 
 
L'obra emblemàtica de Pompeu Fabra, la més divulgada i la més utilitzada durant un 
període més llarg de temps, l'obra que va elevar-lo entre el poble a la mítica 
categoria de «Mestre Fabra» i que ha estat, al costat de la normativa gramatical, la 
base que ha permès consolidar amb el temps la moderna llengua literària catalana 
apta per a tots els usos del món d'avui és, sense cap mena de dubte, el Diccionari 
general de la llengua catalana, sense caràcter _________ en la teoria, però que a la 
pràctica va ser acceptat per tothom, des de la seva publicació el 1931, com l'obra de 
consulta i de treball que durant molts anys —segurament més dels que hauria calgut 
en circumstàncies normals— va ser l'obra "definitiva". 
Des que va veure la llum en un moment d'alt _________ i de grans expectatives per 
al català, com va ser l'adveniment de l'autonomia de Catalunya a l'època 
republicana, fins fa ben pocs anys, el Diccionari general de la llengua catalana —el 
«diccionari Fabra» per _________— ha estat, amb les seves trenta-dues edicions, un 
dels ponts més eficaços entre les velles i les noves generacions pel que fa a la 
conservació d'un _________ de llengua culta, punt de referència durant la llarga 
etapa de prohibicions i de dificultats de tota mena que va representar la dictadura 
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franquista, i sòlida base —«_________», en paraules de Fabra— sobre la qual s'han 
bastit les modernes eines per a l'estudi i l'ús de la llengua a tots els nivells. 
 

 Pompeu Fabra (1868-1948).  
L'home i l'obra. Presència a Andorra.  

Catàleg de l'exposició 
 

*9. Converteix el paràgraf següent en tres frases, sense eliminar-hi informació i 
afegint-hi el que convingui perquè el text mantingui tot el sentit. Corregeix-hi, 
també, un error de contingut que descobriràs si compares aquest paràgraf amb el 
de l'exercici 8.  
 
L'obra emblemàtica de Pompeu Fabra, la més divulgada i la més utilitzada durant un 
període més llarg de temps, l'obra que va elevar-lo entre el poble a la mítica 
categoria de «Mestre Fabra» i que ha estat, al costat de la normativa gramatical, la 
base que ha permès consolidar amb el temps la moderna llengua literària catalana 
apta per a tots els usos del món és, sense cap mena de dubte, el Diccionari general 
de la llengua catalana, sense caràcter normatiu en la teoria, a la pràctica va ser 
acceptat per tothom, des de la seva publicació el 1931, com l'obra de consulta i de 
treball que durant molts anys —segurament més dels que hauria calgut en 
circumstàncies normals— va ser l'obra "definitiva". 
 
 
 
 

***** 
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Els tres poemes més coneguts de Salvador Espriu són «Assaig de càntic en el 
temple», «Indesinenter» i «El meu poble i jo». Així ho afirmen alguns autors, entre 
els quals Agustí Pons, el seu biògraf. Val a dir que un d'aquests poemes, «El meu 
poble i jo», és dedicat "a la memòria de Pompeu Fabra, Mestre de tots". Hi hem 
perdut tres monosíl·labs. Saps quins?  
 

Bevíem a glops  
aspres vins de burla  
el meu poble i jo.  
 
Escoltàvem forts  
arguments del sabre  
el meu poble i jo.  
 
Una tal lliçó  
hem hagut d'entendre  
el meu poble i jo.  
 
La mateixa ______  
ens uní per sempre:  
el meu poble i jo.  
 
Senyor, servidor?  
Som indestriables  
el meu poble i jo.  
 

Tenim la raó  
contra bords i lladres  
el meu poble i jo.  
 
Salvàvem els ______ 
de la nostra llengua  
el meu poble i jo.  
 
A baixar graons  
de dol apreníem  
el meu poble i jo.  
 
Davallats al ______,  
esguardem enlaire  
el meu poble i jo.  
 
Ens alcem tots dos  
en encesa espera,  
el meu poble i jo. 
 

 


