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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. I per als estudiants de Primària, un altre: el que teniu a les 

mans.  

 

Es tracta d'un conjunt d'exercicis senzills que es relacionen amb la vida i l'obra de 

Pompeu Fabra. Hi ha informacions 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. Entre les activitats, també hi ha algun joc perquè l'objectiu final és 

mostrar Fabra d'una manera amena i divertida, i aprendre alhora d'una manera 

amable.   

 

Fixeu-vos en la llegenda:  

 Per a observar durant la Ruta. 

  Per a resoldre durant la Ruta. 

  Per a resoldre a l'aula. 

 

David Paloma 

Mònica Montserrat 

rutapompeufabra.cat 

 

http://rutapompeufabra.cat/
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 1. Ompliu els buits de l'Auca de Pompeu Fabra (1868-1948). Gran filòleg, 
professor, nostre seny ordenador amb les paraules que considereu adients. 
Comproveu si les heu encertat a auques.cat.  
  

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.  
 

(continua a la pàg. 9) 
 

Joan Vilamala (text) 
Daniel Hernàndez Massegú (il·lustracions) 

http://auques.cat/
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Parada 'La família de Fabra' 

2. Enllaça els ítems de la columna de l'esquerra amb els de la columna de la 
dreta.  
 

 mare Josep Fabra 

 pare Clara Fabra 

 germana gran Carolina Poch 

 germana Bartomeu Galí 

 cunyat Anna Fabra 

 

3. 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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Parada 'L’aventura de la llengua' 

 

4. Encercla el verb més adient: 
 

a) La revista L'Avenç (es va fundar / es va tancar) el 1881.     

b) L'Avenç (va renunciar a / va apostar per) una disposició moderna dels textos i 
les imatges de la revista. 

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

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

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

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

g) 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.  

 

5. Ordena de l’1 al 5 els fets històrics següents.  
L’1 ha de ser l’any més antic (1868) i el 5, l’any més modern (1881).  

 
 

____  Invenció del telèfon 

____  Assassinat del general Prim 

____  Revolució de Setembre (La Gloriosa) 

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

____  Se celebra a Barcelona el Primer Congrés Catalanista 
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6. Digues si les frases següents són certes (C) o falses (F):  
 
   C  F 
a) Els pares de Pompeu Fabra volien que estudiés una carrera de 

lletres perquè es pogués guanyar millor la vida   

b) El Consell de Disciplina de la Facultat de Ciències va expedientar 
Pompeu Fabra      

c) Després de la Facultat de Ciències va ingressar a l'Escola 
d'Enginyers   

d) A Pompeu Fabra li agradaven molt les matemàtiques i poc la 
música             

e) A la universitat va conèixer Josep Puig i Cadafalch, que es va 
convertir en un dels arquitectes més importants de Catalunya   

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 

  

 

  



 

 
 

 

  8 

7. Tingueu vista! Identifiqueu els llocs per on passeu. Què és? On és?  

 

 
 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
 

 
 

 

 
 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 

 
___________________________________________ 
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8.  Només n'hi ha UN que NO es relaciona amb L'Avenç: 
Jaume Massó i Torrents, Joaquim Casas Carbó, Enric Prat de la Riba, Pompeu 

Fabra  

Només hi ha UNA institució amb la qual Pompeu Fabra NO va tenir relació: 

Reial Acadèmia de Bones Lletres, Ateneu Barcelonès, Institut d’Estudis 

Catalans, Centre Excursionista de Catalunya 

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 hi ha UN lloc on NO va viure Pompeu Fabra:  

Barcelona, Montpeller, Bilbao, Barcelona, Mèxic, Prada de Conflent  

 

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  
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(ve de la pàg. 4)  
 

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.  
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