
|\ >i 111 m*i  i Vhbra i Mallorca
,.any centenari del naixement de 
Pompeu Fabra ens ha dut, entre mol- 
L altres coses, una biografía força 
‘moleta del Mestre escrita amb amor 
Jb tenacitat per Josep Miracle.1 Com 

és natural, però, aquesta biografia 
_ malgrat les seves sis-centes pàgi- 
KS_ encara no lio diu tot. Ens man- 
nen per exemple, una bibliografia 

completa de Fabra o un estudi seriós 
sobre la seva formació i la seva activi-
tat com a lingüista (Miracle es limita 
molt a veure’l des del prisma de la fi-
xació de l’ortografia). Ens manquen 
també treballs sobre la seva relació 
amb els diversos països catalans i l’ac-
ceptació que hi tingué. Avui voldria 
esbossar — ràpidament i sense cap 
pretensió d’exhaustivitat — les rela-
cions de Pompeu Fabra amb Mallorca, 
amb vista sobretot a donar a conèixer 
un text oblidat del Mestre : un discurs 
fet a la ciutat de Mallorca el 1925, 
amb motiu del centenari del naixe-
ment de Marià Aguiló.
Les relacions de Pompeu Fabra amb 
Mallorca es polaritzen entorn .de dues 
grans figures : Marià Aguiló i Antoni 
M. Alcover. No és que no tingués con-
tactes amb altres mallorquins, natural-
ment, però el fet Aguiló i sobretot el 
fet Alcover els condicionen i els su-
peren tots.
Francesc de B. Moll2 i Josep Miracle 
s’han ocupat ja amb una certa exten-
sió de l’amistat i els conflictes entre 
Fabra i mossèn Alcover. Tinc la im-
pressió, de fota manera, que és possi-
ble d’anar més enllà. Moll ens ha. do-
nat fins ara una visió que en conjunt 
em sembla justa, però molt breu (tant 
de bo que algun dia pugui escriure la 
gran biografia d’Alcover que ens té 
promesa). Les afirmacions de Miracle, 
per altra banda, em semblen sovint mas-
sa apassionades, massa dures amb el ca-
nonge mallorquí que sempre va procla-
mar la «competència indiscutible» de 
Fabra3 i lloà les seves activitats i les 
seves publicacions.4 Al pròleg de la

1. Pompeu Fabra (Aymà, 1968) ; veg. la 
Snya d’Enric Jardí a “Serra d’Or”, març 
>969, pàgs. 51-52.
?■ més de la bibliografia citada per Mi-
racle, pag. 5QQi vegeu Les Illes davant l’obra 
‘m Fabra, “Lluc”, abril 1968, pàgs. 11-13.
ÍL'P°Iletl del Diccionari de la Llengua 
Walwia" (citat sempre BDLIC), III (1906- 

b6\ "L’estudi del català és l’ideal su- 
de tota la seua vida”, afegeix en

;®e,st mateix lloc, nota sobre la partici- 
e=ti!j “e Eabra en el Congrés de la Llengua 

a’ la Oual permet d’aclarir alguns 
i 38^385° matisate per Miracle, pàgs. 377

Lye?., per exemple, BDLIC, I (1902-03), 
071 Kb14’ íebrer-març 1903): XII (1906- 
dei'óci ,■ (ressenya elogiosa però crítica 
Vi íinïi , .sobre Les E tòniques del català) ;

212 (anunci ü’Una nova “Gra- 
ami„ca caíatona” del “notable filòleg 1 bon 
(1919 iS?stre En Pompeu Fabra”) : VII 
St??’ 194-195 (sobre La Càtedra de 
ie lS -^aíana a Barcelona), 360 (Notes 
aes catalana: breu ressenya d’u-

1 numinoses explicacions de fonètica
càtcrtro que En Fabra dóna dins la seua 
blicades - .1’?niversidat barcelonina”, pu-

a “Catalunya”).

Antoni M. Alcovér.

per Josep Massol i Munlaner

Marià Aguiló.

Gramática catalana de Tomàs Forteza 
— publicat també al BDLIC, VIII 
(1914-15), 86-88 —■ Alcover glossa to-
ta la producció de Pompeu Fabra, 
«gramàtic caporal... de ronyó clos», 
«alt honor de la filologia catalana», «el 
qui ha alcançada una formació cien-
tífica romanista més refilada i alta de 
punt i el qui ha demostrat tenir més 
dots gramaticals» de tots els filòlegs 
coetanis, llevat potser de Tomàs For-
teza.5 Fins i tot en els moments més 
durs de la ruptura amb l’Institut i amb 
Fabra, mossèn Alcover va continuar 
afirmant la qualitat de «filòleg cab-
dal» d’aquest, bé que al costat d’això 
l’ataqués violentament i no sempre amb 
raó.6
Fabra va saber perdonar amb generosi-
tat mossèn Alcover, que l’anà a visi-
tar a l’Institut, en un gest que no tot-
hom hauria estat capaç de fer. Tot ple-
gat fou una llàstima, i val la pena que 
ens esforcem per superar prejudicis 
passats i reconèixer amb lleialtat la 
part de culpa que van tenir tant Alco-
ver com Fabra, com sobretot els qui 
els envoltaven, i que per damunt de 
tot descobrim «els mèrits excepcionals 
que justifiquen l’homenatge de tot el 
país»' a mossèn Alcover, «agitador pa-
triòtic i salvador del tresor lèxic de 
la llengua catalana», i a Pompeu Fa-

5. Mossèn Alcover esmenta també els es-
crits de Fabra al Pertret per una Biblio-
grafia Filològica de la Llengua Catalana, 
apèndix al BDLIC, VIII (1914-15), XXXIX- 
XLI. Aquests treballs —i la mateixa Lle-
tra de convit — demostren que Alcover 
no menyspreava gens els diccionaris ni les 
gramàtiques de la llengua catalana ante-
riors, com insinua Miracle a la pàg. 375.
6. Veg. Mo l l , Les Illes davant l'obra d’En 
Fabra, 12-13.

bra, «arquitecte serè i equilibrat de les 
estructures per les quals s’ha assegu-
rat la pervivència d’aquesta llengua en 
un pla d’igualtat amb els altres idio-
mes de cultura europea».7
Les relacions de Fabra amb Marià Agui-
ló foren, pel que sabem, més breus, 
menys intenses i més pacífiques. FI 
mateix Fabra ens ha explicat que quan 
ell va conèixer Aguiló «era ja un ho-
me molt vell i no el vaig poder tractar 
tant com jo hauria volgut, però vaig 
estudiar a fons la seva obra admira-
ble».8 Aguiló va encoratjar Fabra quan 
aquest va publicar la gramàtica del 
1891 i «s’engrescava» amb el grup de 
L’Avenç, ja qne veia — continua Fa-
bra — «que defensàvem el que ell ha-
via propugnat enfront de l’"escola de 
Bofarull”».9 Fabra, per la seva banda, 
aprofità tant com va poder els mate-

7. Mo l l , ibid., 13. Val la pena de compa-
rar amb atenció les pàgines —sovint con-
tradictòries — que Moll i Miracle, a llurs 
respectives biografies, dediquen a les rela-
cions Alcover-Fabra. Pel que fa al punt 
concret de la no observança de les Normes 
per Alcover, en què tant insisteix Miracle, 
vegeu Vn home de combat, 101-104, 169- 
170 ; vegeu, encara, el primer Manifest 
d’Alcover, BDLIC, X (1918-19), 109-110, que 
sembla contradir les Insinuacions de Mira-
cle, pàg. 518.
8. A. Bl ad é Des u mv il a, Contribució a la 
biografia de Mestre Fabra (Barcelona 
[1965]), 92. Cal llegir senceres les pàgs. 92- 
94, Evocació de Marian Aguiló. Veg. també 
els elogis que Fabra fa d’Aguiló al Dis-
curs presidencial dels Jocs Florals de Llei-
da, 1915, reproduït dins El català literari 
(Barcelona 1932), 23-24. Aquest discurs mos-
tra la injusticia de mossèn Alcover quan va 
acusar Fabra de no haver lloat mal “cap 
altre gramàtic ni filòleg català” (BDLIC, 
X, 295-296).
9. Bl ad é, ibid. Cf. Mir ac l e, 232.
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rials lingüístics d’Aguiló -— publicats 
en part per l’Institut, sota la direcció 
de Manuel de Montoliu i del mateix 
Fabra — per a la fixació de l’ortogra-
fia i per al Diccionari general.10
El 24 de maig de 1925, per iniciativa 
de l’Associació per la Cultura de Ma-
llorca, fou descoberta una làpida a la 
façana de la casa on nasqué Marià 
Aguiló, amb assistència del «gran filò-
leg i Mestre de la llengua catalana En 
Pompeu Fabra», vingut «a posta de 
Barcelona en el vaixell del matí, en 
representació de l’Ateneu Barcelonès i 
de tota Catalunya», juntament amb Jo-
sep M. de Sagarra i Eugeni Xammar.11 
El mateix dia, a la tarda, se celebrà 
una sessió necrològica a la sala d’ac-
tes de l’Associació, amb assistència de 
Fabra, el qual parlà en nom de Ca-
talunya. Aquest discurs, peça fabriana 
important, ha romàs enterrat a les pà-
gines de 1’«Associació per la Cultura de 
Mallorca» (ibíd., 250-252). Em sembla 
que no és inútil de reproduir-lo sencer, 
amb el paràgraf introductori que l’a-
companya. He esmenat algun petit er-
ror ortogràfic —• sens dubte Fabra no 
devia corregir les proves —, però con-
servo alguns dialectalismes mallorquins, 
potser utilitzats volgudament per l’au-
tor.
«Catalunya venia dignament represen-
tada pel Mestre indiscutible, En Fabra, 
mercès al qual el llenguatge català ha 
lograt l’unitat i consolidació presents. 
Així reconegué el seu prestigi la con-
currència, acollint la seva presenfació 
amb una llarga i formidable ovació. 
Amb paraula reposada i ulls vius i es- 
purnetjants, digué lo que segueix :
»Des de les Corberes franceses fins als 
palmerars d’Eix i des de les regions 
orientals d’Aragó fins a les illes daura-
des, existeix un grup de parlars romà-
nics que formen un conjunt prou ho-
mogeni per ésser considerats com una 
sola llengua novillatina enfront de l’es-
panyol, del francès i de l’italià. Dins 
aquest domini linguistic es constituí a 
l’edat mitjana una llengua literària uni-
forme on traspuaven a penes les va-
riants dialectals de la llengua parlada, 
la llengua en què escrivien el català 
Ramon Muntaner, el valencià Ausias

10. Vegeu Bt .ad é, ibid, i Mir ac l e, índex al-
fabètic s. v. Aguiló. Les afirmacions de Mi-
racle respecte a mossèn Alcover 1 el Diccio-
nari Aguiló no em semblen sempre prou 
exactes. Ni Aguiló féu el diccionari “a soles” 
•—la seva correspondència ho demostra—, 
ni el deixà acabat i complet; per altra 
banda, des de la Lletra de convit, mossèn 
Alcover reté homenatge a Aguiló, amb qui 
havia tingut una bona amistat i a qui ha-
via ajudat més d’una vegada, i en diverses 
ocasions procurà de posar-se d’acord amb 
Àngel Aguiló sobre els materials del seu 
pare.
11. “Associació per la Cultura de Mallor-
ca”, Quadern extraordinari a la memò-
ria del Patriarca de la nostra Renaixença 
En Marian Aguiló i Fuster, Ciutat de Ma-
llorca, agost-setembre-octubre 1925, pàgina 
243. L’octubre de 1924, Pompeu Fabra 
encapçalà la signatura d’una adhesió a l’ho-
menatge a Costa i Llobera celebrat a Ma-
llorca (publicada a “Associació per là Cultu-
ra de Mallorca”, Quadern extraordinari a la 
memòria de l’altíssim poeta Mn. Miquel 
Costa i Llobera, gener-març 1925, pàg. 171) 
i firmà ell tot sol dues adhesions en nom 
de l’Institut d’Estudis Catalans, com a pre-
sident de la Secció filològica (ibid., 172), i 
de l’Ateneu Barcelonès, com a president 
(ibid., 172-173).

March i el mallorquí Ramon Lull, llen-
gua malauradament colpida per la de-
cadència literària quan era arribada a 
un grau de desenvolupament que la 
col·locava en un lloc prominent entre 
les altres llengües medievals, filles com 
ella de la llengua llatina.
»La renaixença literària iniciada a mit-
jan segle passat ens imposava la tasca 
àrdua de redreçar i depurar aquella 
llengua empobrida, impurificada i frag-
mentada durant els llargs segles de de-
cadència literària. Fer portar a cap 
aquesta tasca calia una coneixença pre-
gona de la llengua antiga i de tots els 
parlars actuals a fi de retrobar els mots 
i els girs que la llengua escrita havia 
anat abandonant ; però aquesta tasca de 
depuració i enriquiment ha estat sols 
possible perquè, malgrat les diferèn-
cies dialectals, aparentment irreducti-
bles, no era encara rompuda la unitat 
de la llengua, i perquè, malgrat el grau 
de rebaixament a què la nostra parla 
era pervinguda, no era encara tan allu-
nyada de la llengua antiga que degués-
sim renunciar de recolzar en aquesta 
la moderna llengua literària.
«L’obra de depuració i de redreçament 
és avui molt avançada ; aprofitant els 
materials que ens ha fornit l’estudi dels 
nostres autors antics i les aportacions 
dels parlars catalans, valencians i ba-
lears, hem aconseguit de refer esplen- 
dorosament la nostra llengua. Però 
penseu en el que significa haver tengut 
la visió de la possibilitat d’aquesta 
obra de redreçament en els inicis de la 
renaixença, quan homes com Piferrer 
creien impossible del tot el ressorgi-
ment de la llengua catalana, que con-
sideraven condemnada a una degrada-
ció irremeiable ! I Marian Aguiló, no 
solament fou el primer que va creure 
en la possibilitat de refer la nostra llen-
gua, sinó encara qui, emportat pel seu 
optimisme i el seu gran amor a la parla 
materna, emprengué la magna obra de 
redreçar-la, essent així, al mateix 
temps que el vident, l’obrer cabdal del 
seu ressorgiment, en tal manera que 
els qui després d’ell havem treballat en 
l’obra de redreçar i fixar la llengua 
literària, no hem fet sinó completar la 
seva tasca immensa, treballant sempre 
dins la via oberta i esplanada pel Mes-
tre.
«Per gran que sigui la tasca realitzada 
en els nostres dies, la part que Marian 
Aguiló ha tengut en l’obra de redre-
çament de la' llengua resta sempre d’u-
na importància capital, amb el seu pro-
digiós Inventari de la llengua publicat 
suara per «l’Institut d’Estudis Cata-
lans» sota el títol de Diccionari Agui-
ló. Admira, senyors, que un sol home 
pogués fer una replega tan formidable ; 
no passà un text català per les seves 
mans que ell no en fes un despulí com-
plet, i en les seves excursions per Ca-
talunya, València i les Balears fou 
igualment amatent a recollir de boca 
del poble tots els mots ignorats del llen-
guatge ciutadà. Així formà la replega 
immensa sense la qual difícilment po-
dríem avui pensar a dreçar el Diccio-
nari General de la Llengua. I encara, 
llegint el seu inventari, no sabem què 
admirar més, si l’abundor dels mate-
rials aplegats, o l’estima i el gust amb 
què sabia destriar el bo del dolent,

amb què sabia retrobar el sentit catal 
nesc de cada paraula. aj'
»Jo no vull apreuar ací En Mari™ 
Aguiló com a poeta, com a bibliòfil 
com a folk-lorista ; però em penso 1 
per damunt de tot, Marian Aguiló'- 
mereixedor de l’admiració de catalan^ 
valencians i balears per la seva labor fi’ 
lològica, i em plau d’imaginar que ell 
aplicà totes les seves aptituds a aques 
ta labor d’erudit i d’artista alhora 
L’Institut d’Estudis Catalans estotja la 
preciosa biblioteca aplegada per Ma-
rian Aguiló en una sala destinada espe- 
cialment a ella ; ens honora guardar 
aquells llibres que ell aplegà amb tant 
d’amor ; però per mi el principal mè-
rit d’aquells llibres és que serviren com 
a instrument de treball a aquell artífex 
incomparable de la nostra llengua.
«Marian Aguiló és sens dubte un poe-
ta excel·lent, un gran bibliòfil, un folk-
lorista remarcable, però en l’obra de 
redreçament de la llengua és indiscu-
tiblement la figura cabdal a qui tots 
havem de retre homenatge de gratitud 
i d’admiració il·limitades. Pensem que 
ell fou qui cregué fermament en l’es-
devenidor de la nostra llengua quan tot-
hom en dubtava, i que ell obrí i es- 
planà l’única via per la qual podien 
assolir-ne el ressorgiment, així que a 
glòria seva podem retreure no sola-
ment la tasca enorme que ell realitzà, 
sinó tot ço que després d’ell hagin po-
gut fer els seus continuadors i deixe-
bles. A ningú millor que a ell podríem 
aplicar, doncs, les paraules que Ascoli 
adreçava als fundadors de la filologia ro-
mànica : “Cada nou avançament redun-
da en nou honor dels mestres que ens 
han obert i esplanat la via àrdua i bo-
na”.»
Aquest discurs de Pompeu Fabra, dig-
ne de figurar al recull El català lite-
rari, fou acompanyat per parlaments de 
Daniel Martínez Ferrando — en nom 
de València— i de Joan Alcover —en 
nom de Mallorca.12 Les paraules de 
Fabra no eren, ni de bon tros, de com-
promís : anys més tard, en una con-
versa amb A. Bladé Desumvila, recor-
dava que «poc temps després» de la 
mort d’Aguiló — aquí, naturalment, el 
record fallava — «vaig anar a Palma 
en companyia dels amics Xammar i 
Sagarra, per tal d’assistir a un acte en 
honor del gran filòleg. Jo vaig parlar i 
vaig dir que en l’obra de redreçament 
i de purificació de la nostra llengua, 
calia donar el mèrit màxim a Marian 
Aguiló, ja que si nosaltres havíem pogu 
seguir el camí planer, l’únic camí t’-
va ser gràcies al seu guiatge».13
Això és tot el que puc dir de 
sobre Pompeu Fabra i Mallorca. P° 
els escriptors mallorquins que el ' 
conèixer i el van admirar (he vist 
carta de Maria-Antònia Salvà que 
viava «salutacions reverents pel w- 
bra») podrien afegir moltes altres 
ses. Tant de bo que ho facin!

JOSEP MASSOT I MUNTANER-

Sobre el text d’Alcover, recoUlt » les
!• kJO OI O I bOAU II
ves Obres completes, veg. un

13. Bl ad é, o . c ., 94.

42 [570]


