
Pompeu Fabra, el científic de la llengua 

                    100 anys de les normes ortogràfiques 

Pompeu Fabra (1868-1948) començà a interessar-se per la 

llengua catalana de ben jove, malgrat la seva formació 

científica (era enginyer). Aquest interès, unit a unes fermes 

conviccions catalanistes, el faran entrar a la redacció de la 

revista L'Avenç, juntament amb Joaquim Casas-Carbó, el 

1889, des d'on, a partir de 1890, participarà en la 

Campanya Lingüística a favor d'una reforma ortogràfica. Des 

d'una posició secundària a l'inici, l'autor anirà mostrant, 

cada cop d'una manera més evident, que vol transcendir les 

reformes proposades pels homes de L'Avenç en matèria 

ortogràfica, i és així com cada nova aportació (sigui un cicle 

de conferències al Centre Excursionista de Catalunya, sigui 

una publicació com el Tractat d'ortografia catalana de 1904, 

sigui una comunicació al I Congrés Internacional de la 

Llengua Catalana) significarà un pas més en la consecució 

de la tan anhelada reforma lingüística.  

 

Fruit d'aquesta intensa dedicació és la seva primera obra 

important, Ensayo de gramática del catalán moderno 

(1891), a la qual seguiran altres aportacions no menys 

destacades com la Contribució a la gramàtica de la llengua 

catalana (1898), o la Gramática de la lengua catalana 

(1912), redactada durant la seva etapa a Bilbao, on residirà 

entre 1902 i 1911 per ocupar una càtedra de química a 

l’Escola d’Enginyers Industrials de la ciutat bilbaïna. 

 Les primeres passes     

El prestigi de Pompeu Fabra com a gramàtic no deixa d'augmentar, 

també a nivell europeu, i en aquests anys ja és reconegut com una 

autoritat lingüística de primer ordre. Paral·lelament, el febrer de 

1911, la Diputació de Barcelona va impulsar la creació de la Secció 

Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, a proposta d'Enric 

Prat de la Riba. Aquest fet va accelerar el procés de retorn de Fabra 

a Catalunya, motivat per la promesa d'ocupar la càtedra de llengua 

catalana a la Universitat de Barcelona subvencionada per la mateixa 

Diputació. El 1912, doncs, el gramàtic s'instal·la a Badalona i 

s'inicia, d'aquesta manera, una nova etapa de la seva trajectòria 

intel·lectual, i amb un objectiu ben clar que, de fet, ja s'havia posat 

en marxa: la creació d'unes normes ortogràfiques de caràcter 

oficial. 

 El progressiu reconeixement 

Pompeu Fabra durant 
la seva època universitària 

 

Exemplars de “L’Avens” 
on Fabra hi col·laborà 
assíduament 

1r Congrés Internacional  
de la Llengua Catalana (1904) 

Portada de “Gramática de la Lengua 
Catalana”, publicat el 1912 

Enric Prat de la Riba (1870-1917) 

Una de les sessions inaugurals de 
l’Institut d’Estudis Catalans, al 1914 

Dues imatges de la Badalona industrial de 
principis de segle XX 



I així és com el 24 de gener de 1913, després d'un laboriós 

procés de redaccions, esmenes, rectificacions i concessions, 

apareixien publicades a la Tipografia L'Avenç les Normes 

ortogràfiques. Es tractava de 24 regles que oferien una sòlida 

proposta de codificació del sistema ortogràfic català i, en 

conseqüència, superaven la situació caòtica en què vivia 

immersa la llengua des de mitjan  segle XIX. 

 

Prat de la Riba, des de les pàgines de La Veu de Catalunya, féu 

una crida a la unitat de la llengua pocs dies després de la 

promulgació del document. A partir d'aquest moment, 

sovintejaren les campanyes a la premsa per tal de difondre les 

noves Normes i les adhesions incondicionals d'arreu de 

Catalunya, en una mostra del grau d'entusiasme amb què foren 

acollides per part de la majoria d'organismes, mitjans i entitats 

del país, així com per la pràctica totalitat dels escriptors i 

homes de lletres coetanis. Tot plegat va fer que l'IEC ‒tal i com 

havia fet la resta d'organismes oficials i de govern‒ assumís la 

campanya de normalització lingüística i contribuís, sens dubte, 

tant a la ràpida acceptació com a la fixació definitiva de 

l'ortografia, que culminaria amb la publicació, el 1917, del 

Diccionari ortogràfic. 

 Les Normes veuen la llum  

Les Normes ortogràfiques no van ser assumides de forma 

unànime. De fet, van ser combatudes per col·lectius 

antinormistes i per una part significativa de mitjans locals 

(com ara la Il·lustració Catalana o La Gazeta Montanyesa). 

Entre els noms coneguts que no combregaren amb les 

noves normes cal esmentar Jaume Collell, Ramon Miquel i 

Planas, Ernest Moliné i Brasés, i sobretot Francesc Matheu, 

Apel·les Mestres o Víctor Català.  

 

Tanmateix, la proposta fabriana acabà essent acceptada 

per tothom, i els escriptors més reticents a la reforma van 

acabar acatant-la o bé van quedar arraconats en la 

marginalitat editorial. Un cas a banda és el de Mossèn 

Antoni M. Alcover, que passà de l’acceptació inicial (Alcover 

arribà a formar part de les sessions plenàries que la Secció 

Filològica convocà entre 1911 i 1912 per consensuar les 

Normes Ortogràfiques), a l’oposició aferrissada envers 

Pompeu Fabra a partir de 1918, bàsicament per les 

dificultats i la manca d'acord a l'hora d'adaptar la 

normativa a les particularitats fonètiques del parlar de les 

Illes. 

 L’oposició inicial 

Exemplar del diari “La Veu de Catalunya” 
de 31 de gener de 1913, amb l’article 
signat per Enric Prat de la Riba 

Imatge de la portada d’una de les edicions 
de les “Normes Ortogràfiques” 

El “Diccionari Ortogràfic” publicat el 1917 

Jaume Collell (1846-1932), Apel·les Mestres (1854-1936) i 
Víctor Català (Caterina Albert) (1869-1966), entre 

d’altres s’oposaren ferotgement a la nova normativa 

Mossèn Antoni M. Alcover (1862-1932)  
fou un dels principals opositors 
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Els criteris que guiaren la depuració ortogràfica feta pel Mestre 

partien d'un coneixement profund de la llengua des de tots els 

aspectes, amb un objectiu fonamental:  evitar una proposta 

ortogràfica arbitrària, mancada de consens i, per tant, abocada 

d'antuvi al fracàs. Podem resumir-los en: 

 

             - Modernització 

             - Simplificació 

             - Descastellanització 

 

Modernització. Respecte envers l’etimologia pel que fa a la 

fixació ortogràfica dels cultismes consagrats per l’ús i la 

tradició, encara que això entrés en contradicció amb el criteri 

de simplificació (per exemple, el manteniment de vacil·lacions 

vocàliques en els pseudoderivats: dolçdolçor però dulcificar). 

 

Simplificació. Coneixement aplicat de la fonètica per no crear 

un sistema escrit massa allunyat de la parla, i que en la 

mesura del possible respectés la varietat dialectal (per 

exemple, distinció de b i v, manteniment escrit de a i e àtones 

en alguns mots per conservar la distinció que en fan els 

parlars occidentals, supressió de les hh excepte en casos de 

cultismes, etc.). 

 

Descastellanització. Per evitar la subordinació progressiva a 

la gramàtica castellana i perquè les solucions adoptades per 

Fabra no resultaven d’un caprici subjectiu, sinó que obeïen a 

raons científiques argumentades (per exemple, la tria de la 

doble mm enfront de nm castellana, en paraules com immens 

o emmirallar-se, era feta en consonància amb el llatí, però 

també amb el francès, l’italià o el portuguès). 

 Els criteris de les Normes 

Ningú no dubta que Pompeu Fabra ha estat el principal 

artífex de la codificació moderna del català, una 

codificació que s'inicià en els darrers anys del segle XIX 

i que tingué la primera gran fita en la promulgació, el 

gener de 1913, de les Normes ortogràfiques. El fet que 

l'acord normatiu fos assumit pel conjunt dels territoris 

de parla catalana va facilitar, sens dubte, que anys 

després es publiquessin la Gramàtica catalana (1918) i 

el Diccionari general de la llengua catalana (1932). El 

consens amb què es va dur a terme l'empresa, a més, 

és una de les raons que van facilitar que avui, en ple 

segle XXI, el català sigui percebut encara com el símbol 

visible més vigent de la unitat lingüística i cultural de la 

nació. 

Una reforma  
plenament vigent 

Dues mostres de les fitxes manuscrites de Fabra que 
serviren per a la redacció del Diccionari Ortogràfic (1917) 

Signatures dels membres de l’IEC que van aprovar les 
Normes, 24 de gener de 1913  

Edició del Diccionari General de la Llengua Catalana de 
1932 i imatge actual del portal web de l’IEC 
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