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Pompeu Fabra
adolescent

• durant la seva infantesa, 
pren consciència 
lingüística 

• carta als nebots

• estudiant de l’Escola 
d’Enginyers, barrejant 
invents de gramàtica 
autodidacte



Pompeu Fabra 
articulista 

• articles a la revista 
l’Avens, que passaria a 
denominar-se l’Avenç
gràcies a les correccions 
de Fabra

• tertúlies a l’Ateneu 
Barcelonès

• tertúlies al Centre 
Excursionista de 
Catalunya  



fabra es fa un nom
• Premi a la millor gramàtica 

catalana  (1895) dins el 
certament de Els Jocs Florals

• Primer Congrés de la 
Llengua Catalana (1906)

• “l’escriptor que menysprea o 
ignora la tasca del gramàtic 
és un mal escriptor i un mal 
patriota”

• marxa a Bilbao 



Prat de la Riba 
la Mancomunitat

• Pompeu Fabra, filòleg de 
la Mancomunitat

• Josep Carner, posaria 
elegància literària



arriben temps comvulsos

• Dictadura Primo de Rivera

• Persecucions al català

• Restriccions a la Mancomunitat i la seva 
política lingüística 



Fabra el Mestre

• 6 de juny de 1931 fa la 
primera classe de 
Gramàtica Catalana a la 
Universitat de Barcelona

• el 7 d’octubre de 1932 
pren possessió de la 
càtedra de Llengua 
Catalana



fabra, mestre i divulgador. Un 
home del seu temps

• entra de ple amb la 
negociació de 
l’Estatut de Núria 
l’any 1932

• resisteix als temps 
convulsos de 
l’octubre de l’any 
1934



Pompeu Fabra i la Guerra 
Civil

• pels bombardeigs de 
Badalona es trasllada a Sant 
Feliu de Codines

• és nomenat Director General 
d’Ensenyament  de la 
Conselleria de Cultura de la 
Generalitat

• en complir 70 anys, la 
Conselleria de Cultura li tributa 
un homenatge a la Universitat 



COMENÇAVA L’EXILI

• El darrer servei 
del Bibliobús

• Una pàtria 
desfeta



Pompeu fabra a França

• una vida difícil enmig dels 
nazis, la gana, i 
l’enyorament

• Montpelier i després a 
Prada de Conflent

• Pau Casals, un altre 
exiliat



cal no abandonar mai ni la 
tasca ni l’esperança

• els aliats no entren a 
Espanya, i l’esperança de 
tornar s’apaga

• moriria el dia de Nadal de 
1948


