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Homenatges

Pompeu Fabra va ésser i
continua essent objecte
d’homenatges que es preparen
des de punts de tots els
territoris de llengua catalana.
Enguany, la proclamació de
l’Any Fabra pel Govern de la
Generalitat els ha multiplicat.
Els llibres, els còmics, els actes,
les exposicions, els jocs, les
conferències, els mapes, les
obres de teatre, els monòlegs,
els estudis, són maneres de
retre agraïment i memòria al
Mestre alhora que impulsen i
promouen l’ús de la llengua.

Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans: EXPOSICIÓ VIRTUAL

Homenatges
(2)

L’IEC ha preparat o ha participat de manera especial en els homenatges
següents:
El 1918, quan complia cinquanta anys, i amb motiu de la publicació del
Diccionari ortogràfic i la Gramàtica catalana, es va homenatjar el Mestre
en un acte que aplegà una gran concurrència d’autoritats polítiques i
representants de la cultura catalana: el president de la Mancomunitat, el
president de la Diputació i diversos membres de l’IEC, com Lluís Nicolau
d’Olwer, Eugeni d’Ors, Jaume Massó i Torrents, Ramon d’Alòs-Moner,
August Pi i Sunyer, Josep Pijoan i Antoni Rubió i Lluch.
Deu anys després, el 1928, en ocasió del seu seixantè aniversari, va sorgir
la iniciativa d’una miscel·lània d’homenatge, que ha restat inèdita. Es
conserven aportacions d’escriptors, erudits i amics de Pompeu Fabra:
Prudenci Bertrana, Ernest Martínez Ferrando, Delfí Dalmau, Agustí
Esclasans, Josep Maria López-Picó… L’IEC en prepara l’edició a partir dels
materials de l’Arxiu, que serà publicada dins l’any 2018.
L’any 1952, en el primer número del Butlletí de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics se li va retre un homenatge pòstum, ja que havia estat,
juntament amb Josep Puig i Cadafalch, el president honorari d’aquesta
societat filial. El 1968, amb motiu del centenari de la seva naixença,
l’IEC va publicar dos números monogràfics de la revista Estudis Romànics
amb el títol comú Estudis de lingüística i de filologia catalanes, dedicats a la
seva memòria. Es conserva a l’Arxiu de l’IEC un manuscrit de Josep M.
de Casacuberta, també membre de la Secció Filològica, que correspon a
un parlament d’homenatge que es va pronunciar al Palau Consular de
Perpinyà, amb motiu dels cinquanta anys de la publicació de les Normes
ortogràfiques i per a la «glorificació històrica» de la figura de Pompeu Fabra
(6 i 7 de juliol de 1963).
L’any 1968, els homenatges al Mestre sorgiren arreu i l’IEC va fer la seva
aportació amb la publicació de la Nadala 1968 en honor a Pompeu Fabra.
Tres anys després, quan l’IEC era a la seu d’Òmnium Cultural, al carrer
de Montcada, es va homenatjar el Mestre amb la descoberta d’un bust de
Joaquim Ros a càrrec de la seva filla Carola Fabra (1971).
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Pel cinquantè aniversari de la mort de Fabra, el 1998, dins el programa de
Jornades Científiques de l’IEC, la Secció Filològica va celebrar un simposi
amb l’objectiu d’analitzar l’obra de codificació fabriana amb conferències
i sessions monogràfiques de destacats especialistes. També s’hi presentà
l’edició facsímil de la Miscel·lània Fabra, publicada per l’IEC, a partir de
l’original editat a cura de Joan Coromines a Buenos Aires l’any 1943.
El dia 12 de desembre de 2005, Joan Solà va pronunciar una conferència
davant el Ple de l’IEC, en què va glossar la figura i l’obra del Mestre,
conferència que l’IEC va publicar dins la col·lecció «Semblances
Biogràfiques».
D’altra banda, coincidint amb la presentació de les Obres completes de
Pompeu Fabra, l’IEC va inaugurar el 2013 un portal en línia dedicat a Fabra,
anomenat Espai Pompeu Fabra, i una exposició permanent en homenatge al
Mestre amb part dels materials del fons cedit per Jordi Mir.
L’any 2014 la Universitat Pompeu Fabra va crear la Càtedra Pompeu Fabra
sota la direcció de M. Teresa Cabré. Cada any la Càtedra i l’IEC organitzen
unes jornades científiques amb l’objectiu d’impulsar i promoure la llengua
i la cultura catalanes i fer conèixer la figura de Pompeu Fabra.
Durant el 2018, l’IEC s’ha sumat a l’Any Fabra amb un acte en què es
diposità una corona de llorer com a distinció honorífica i símbol de
reconeixement davant del bust de Pompeu Fabra, amb el Simposi Pompeu
Fabra i amb l’Exposició «Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans»,
entre d’altres.

www.pompeu-fabra.espais.iec.cat
www.upf.edu/web/portalpompeufabra
www.anyfabra.llocs.iec.cat
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Nadala de l’IEC 1968 en honor a Pompeu Fabra.

Números monogràfics la revista Estudis Romànics, núm.
12 i 13 (1970), a cura de Ramon Aramon i Serra, amb el
títol Estudis de lingüística i de filologia catalanes dedicats a la
memòria de Pompeu Fabra.

Pompeu Fabra i Poch, semblança
biogràfica : conferència
pronunciada davant del Ple per
Joan Solà i Cortassa el dia 12 de
desembre del 2005. Barcelona:
Institut d’Estudis Catalans,
2006-2018. 26 p. [Semblances
biogràfiques ; 43]

Testimonis manuscrits de membres
de l’Institut d’Estudis Catalans: Agustí
Duran i Sanpere, Eduard Fontserè i Riba,
i Josep de C. Serra i Ràfols, recollits amb
motiu del Centenari de la naixença de
Pompeu Fabra. 1967/1968.
Arxiu Pompeu Fabra de Jordi Mir.
ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

WEB

Descoberta d’un bust de Pompeu Fabra a càrrec de la
seva filla Carola Fabra. El bust fou creat per l’escultor
Joaquim Ros, quan l’IEC era a la seu d’Òmnium
Cultural. 3 de maig de 1971.
ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

Fotografia: Barceló.
WEB
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Poema «Llibre dels fets naturals» en vers rodoladís, de
J.V. Foix, signat i dedicat a Pompeu Fabra in memoriam.
1969. ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
[primer i darrer full]
WEB

Manuscrit de Josep M. de Casacuberta, membre de la Secció
Filològica, com Fabra. Correspon a un parlament d’homenatge
que va pronunciar al Palau Consular de Perpinyà, amb motiu dels
cinquanta anys de la publicació de les Normes ortogràfiques i per a
la «glorificació històrica» de la figura de Pompeu Fabra
(6 i 7 de juliol de 1963).
[primer i darrer full]

Butlletí de la Societat Catalana
d’Estudis Històrics. Vol. 1
(1952). Inclou homenatge
pòstum a Pompeu Fabra,
com a president honorari
d’aquesta societat filial de
l’IEC. P. 75.

Targeta necrològica impresa per l’IEC, per
a comunicar la mort de Pompeu Fabra.
Desembre de 1948.
ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

WEB
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Mostra d’articles de premsa referent
a diversos homenatges fets a
Pompeu Fabra.
ARXIU DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS

WEB

Acte al Palau de la Música Catalana en honor a Pompeu Fabra
celebrat el 20 de febrer del 1968, dia del centenari de la seva naixença.
Membres de l’Institut d’Estudis Catalans presents: Jordi Rubió i
Balaguer (adreçant-se al públic), Ramon Aramon, Pere Bohigas, Josep
M. de Casacuberta, J. V. Foix, Josep M. Llompart, Manuel Sanchis i
Guarner, i Joan Triadú.

