
Cartes, postals
i exercicis

l 2005 va sortir el primer volum de
l’edició científica de l’obra completa
de Pompeu Fabra, fruit d’un acord de

l’Institut d’Estudis Catalans i dels governs
català i balear, i gràcies, també, al compro-
mís de les editorials coresponsables. Els di-
rectors, Jordi Mir i el malaguanyat Joan So-
là, anunciaven en principi nou volums: el
novè havia de contenir l’epistolari del mes-
tre. Han passat els anys i l’obra ha anat avan-
çant de manera excel·lent, amb alguns can-
vis poc rellevants en relació amb el pla ini-
cial. N’és un exemple l’aparició del vuitè vo-
lum amb l’epistolari fabrià, previst inicial-
ment per al volum final.
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L’epistolari comprèn 516 cartes, targetes
postals, postals, notes i algun altre text, la
major part dels quals (394) són cartes envia-
des per Fabra: la resta són cartes, targetes,
postals… enviades a Fabra. Subratllo la pu-
blicació de 198 cartes fins ara inèdites, grà-
cies a la recerca de Jordi Manent. Potser el
temps traurà a la llum altres cartes o docu-
ments de Fabra (una nota dels directors as-
senyala al principi de l’obra que hi podria
haver “un gruix de cartes escampades”), si
bé aquest primer epistolari global de Fabra
pot ser “una bona aportació” al coneixe-
ment de l’evolució sociolingüística i històri-
ca de la nostra llengua durant la primera

meitat del segle XX. No pot ser, ben
mirat, només “una bona aporta-
ció”: és sens dubte una gran aporta-
ció.
Jordi Manent escriu una introduc-
ció impecable de l’epistolari, en què
exposa l’estructura i els criteris
d’edició i en què també valora les
cartes des d’un punt de vista lin-
güístic, filològic, sociolingüístic i
històric. Llegir aquestes cartes és un
plaer des d’aquests mateixos punts
de vista, que Manent sap comple-
mentar amb notes aclaridores al
peu de cada epístola. El 1903 Fabra
escriu a mossèn Alcover: “Les pro-
ves del meu article…”, i Manent in-
dica de quin article es tracta; el 1905
Fabra escriu a Jaume Massó i Tor-
rents: “En l’article d’en Saroïhan-
dy…”, i Manent en dóna la referèn-
cia completa. Així mateix les notes
abracen detalls biogràfics, acadè-
mics, històrics, etcètera. El rigor en
la presentació de l’epistolari és mà-
xim, cosa que es nota en l’amenitat
que en resulta. Fins és agradable de
llegir les comunicacions adminis-
tratives, que Fabra signava com a
president de l’Institut d’Estudis Ca-
talans, de l’Ateneu Barcelonès o del
Patronat de la Universitat Autòno-
ma.
    El vuitè volum comprèn també el
Curs de llengua catalana per corres-
pondència que Fabra va dur a terme
el 1948, pocs mesos abans de la seva
mort. Jordi Mir explica que la insis-
tència a donar veus per poder loca-
litzar aquests textos, que van ser en-
viats a alumnes de diferents països,
va tenir de sobte una indicació ca-
sual i providencial gràcies a un in-
vestigador gironí: Pep Vila. A l’Ar-
xiu Departamental dels Pirineus
Orientals de Perpinyà hi van trobar
“un conjunt de fulls ciclostilats en
paper ceba, envellits però sense cap
deterioració important… que
constituïen el conjunt complet del
material que havia compost el
Curs”. L’alumne era Robert Gen-
dre, els hereus del qual van cedir tot

de material a l’arxiu perpinyanès.
El Curs conté 23 exercicis: els vint primers

els va preparar Fabra. El vuitè volum no en
dóna una reproducció directa a causa de la
poca qualitat dels originals mecanografiats,
si bé se’n conserva la presentació gràfica i la
tipografia. Cap a la meitat del curs, una nota
assenyala que “els senyors alumnes” es rela-
xen a l’hora de retornar els exercicis, “cosa
que dificulta el ritme del curs”. Ja es veu que
hi ha coses que no canvien. Als senyors lec-
tors els agradarà veure els exercicis o les fit-
xes que Fabra mateix va preparar, a l’exili,
convençut que “cal no abandonar mai ni la
tasca ni l’esperança”. ❋
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Pompeu Fabra, a la
foto passejant amb

dos dels seus néts, és
el pare del català

modern / ARXIU

2 8 . 0 9 . 2 0 1 2

10




