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Notes
biogràfiques

1868	Neix a la vila de Gràcia, de Josep Fabra i Roca, i Carolina Poch
i Martí. La família es trasllada aviat a Barcelona. 1888: mor el
pare. 1914: mor la mare.

1876	Es casa la seva germana Anna amb Bartomeu Galí (de
Camprodon), professor al Col·legi Pelford de Barcelona, on
Fabra començarà el segon ensenyament. Entra en contacte

Extret de Pompeu Fabra i Poch.
Semblança Biogràfica, de Joan Solà

amb la família Arregui, d’exiliats cubans. Amb el noi Arregui
cultivarà l’afició a les llengües.

1883	Carta de Fabra als nebots que estiuegen a Camprodon. Un cop
ha escrit «Queridos sobrinos» s’adona de l’artificiositat que
representa l’ús del castellà. D’aquí arrenca la seva determinació
d’escriure una gramàtica del català, vist que les existents no el
convencen.
		Ingressa a la Facultat de Ciències, on estudia la carrera
d’enginyer químic. Acabada la carrera, refusa l’oferta d’anar
a Hellín (Albacete), per no perdre contacte amb l’ambient
barceloní. Es guanya la vida fent classes de ciències en
acadèmies. Treballa en la primera gramàtica.

1890-1892	Campanya lingüística de L’Avenç.
1891-1906	Les dues primeres gramàtiques (1891, 1898). Altres obres
didàctiques. Traduccions de teatre. Els primers articles erudits.

1902	Es trasllada (febrer) a Bilbao per ocupar una càtedra de química
general. Es casa (setembre) amb Dolors Mestre i Climent, amb
qui tindrà tres filles: Carlota, Teresa i Dolors.
WEB

1906	Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, on
presenta una important comunicació sobre ortografia.

1907	Fundació de l’Institut d’Estudis Catalans. Secció de «Qüestions
gramaticals» a El Poble Catalá (1907-1908). Altres articles de
lingüística teòrica.
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1911	Fundació de la Secció Filològica de l’IEC, de la qual esdevé
membre. Hi dirigirà les Oficines Lexicogràfiques.

1912	La Diputació de Barcelona li crea una càtedra de català a la
Universitat de Barcelona. Fabra torna a Catalunya i la família
s’instal·la a Badalona.

1913	Publicació de les Normes ortogràfiques de l’IEC. L’any 1917 Fabra
publica el Diccionari ortogràfic, on l’ortografia és retocada i
esdevé definitiva.

1919-1928	Publica les famoses «Converses filològiques» a La Publicidad / La
Publicitat.

1923-1930	Dictadura de Primo de Rivera. Persecució de la cultura
catalana. Fabra perd la càtedra (1924), és president de l’Ateneu
Barcelonès (1924) i refusa d’entrar a la Real Academia Española
(1926). Publicació de diversos manuals.

1932	Publica el Diccionari general de la llengua catalana i és nomenat
catedràtic de la Universitat de Barcelona.

1933	President del Patronat de la Universitat Autònoma de Barcelona
(UAB).

1934	És empresonat al vaixell Uruguay i destituït de president del
Patronat de la UAB.

1939	Exili a França. Després de viure en diferents llocs s’instal·la.la a
Prada (1942).

1945	Doctor honoris causa per la Universitat de Tolosa del Llenguadoc.
1948	Mor a Prada de Conflent el dia de Nadal

