
Oferim, amb el present recull, eu, pero -creiem- signífica- 
tiva i ~ r o u  coherent. de l 'a~lec con u Barcelones de 78 cartes més 
26 targetes postals &e, en&e el 25 de setembre de 1909 i el 33 de maig de 1912, 
va adregar Pompeu Fabra durant la seva estada a Bilbao a T. Casas-Carbó i, en 
menor proporció, a J. Massó i Torrents.' 

Iniciada, en principi, per tal de sollicitar la tramesa de llibres catalans amb 
destí al Centre Catala de la capital basca, la correspond8ncia de Fabra apunta des 
del primer moment a cridar l'atenció dels seus destinataris sobre el manuscrit 
d'una gramhtica que tenia prhcticament enllestida a la primeria del 1910.' La pos- 
sibilitat de veure-la prestament editada pels seus amics de «L'Avenq», duu Fabra 
a establir-hi una comunicació epistolar on, a més de deixar-hi veure la seva frisan- 
ca davant les vicissituds materials per que passh la imprenió del manuscrit, hi 
exposa a tal1 de consultes i, també, de constatacions, els problemes lingüístics i, 
més esporidicament, literaris que la correcció de proves de la gramitica li susci- 
ta. Concebuda per donar a coneixei la llengua catalana i alqunes peces antolb- 
giques del seu conreu literari antic i modern al públic castella i, subsidiariament, 
al catala, aquesta gramatica, apareguda per fi l'any 1912; constitueix, com ja ha 

1. El primer -i, que nosaltres sapiguem, fins ara únic- a fer esment d'aquesta corres- 
pondencia fou Josep Miracle, en la seva biograíia Pompeu Fabra, Delos Aymi (Barcelona 1968), 
p. 421 i SS. A diferencia de hliracle, pero, que a l'op. cit., p. 42, n. 65, parla de només 76 cartes, 
nosaltres n'hem comptabilitzat el nombre hdicat. 

2. Vegeu la ~rimera carta de la serie aue publiquem -14 de gener de 1910- i MIRACLE, - - 
op. cit., p.-421 i ss. 

- 

3. Pompeyo FABRA, Gramática de la lengua catalana, Tipograíia uL'Avenp: Massó i Casas 
& Ca (Barcelona 1912). ;axF 
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estat justament remarcat? el punt aIgid del pensament lingüístic fabria. Fonktica, 
ortografia, morfologia, Iexic i sintaxi hi són ampliament tractats amb una gran 
aportació de dades tkcniques, que revelen el grau de coherencia i de rigor asso- 
lits per Fabra en la sistematització de la Ilengua. En aquest procés de confor- 
mació -la gestació del qual podem observar a títol exemplificatori en les cartes 
que reprodu-m transcrites diplomaticament '-, hi conflueiuen, d'una banda, la 
practica lingüística que els mateixos Fabra i Carbó havien empres d'enga els pri- 
mers temps de «LYAvenc»; d'altra banda, els imperatius derir-ats de la necessitat 
de formular unes solucions que gaudissin de la maxima acceptabilitat. La plena 
maduració dels coneixements aramaticals i filolbgics de Fabra convergeix just 
amb, aquell moment histbric en que -recentment fundada la Secció Filolbgica 
de 1'Institut d'Estudis Catalans, en la vespra de l'obtenció de la Mancomunitat- 
es perfilava ja clarament la possibilitat de sancionar des &un organisme oficial 
una codificació de la llengua que hauria de revestir la cateqoria de definitiva. 1 
és evident que una reforma duta a terme des del poder i no des de la tertúlia 
del taller d'impressió, en cap cas no podia advocar per les mesures drastiques 
sinó per normes tendents a una uniformitat basada en l'equilibri de les diferents 
convencions ~iables.~ Fabra n'és del tot conscient i, per bé que en les seves cartes 
no s'estigui de manifestar ostensiblement els dubtes i Adhuc les contradiccions 
que la seva tasca li desvedla,' opta sempre per les solucions que, tot recolzant 
en sblids arguments científics, esdevinguin més susceptibles d'ésser integrades 
i d'integrar la complexa realitat lingüística. Respecte envers l'etimologia, envers 
les grafies dels mots savis ja consagrades a les diferents Ilengües europees, en- 
vers el Exic novament recuperable dels autors classics, envers la pronúncia dels 
dialectes i envers I'eufonia, són alguns dels criteris basics que regulen l'activitat 
ordenadora de Fabra i dds quals trobem exponents indicatius en els textos 
adduits. 

?el que fa a la literatura i, mts concretament, a la confecció de I'antolo- 
gia.de textos -coneguda amb la,denominació de Selecta- que trobem inclosa 
$ final.de la gramatica, es palesa en la correspondencia la relativa dependencia 
,de Fabra -ben mal atesa, per cert- respecte a Massó i Torrents; el que resta 
mes clarament explicitat, pero, és com Fabra coincidia amb les ditectrius tebrico- 
IitetAries del Noucentisme en els seus principis basics.' Home del seu temps, 
Fabrg-ya aplicar-se a possibilitar la realització d'uns ideals collectius que sentia 
ccim -progis. Val a dir que d'allb més positivament i digna. . d 

. ::,. , XAVIER LAMUELA i JOSEP MURGADES 
f .. , 
, " r>:. &,lf. J o k  COROMINES, uPompeu Fabra~ dins Ueures i converses d'un fildleg, Club Edi- 

foi . - (Baqelona 197?1), p. 401. 
-~--:9< "Hein' r e s w a t  en tot la grafia dels originals. Aquest criteri, aphcat fins a les úítirnes 
&heqü&cies,:ensiha pmtat a reproduir també els lapsus evidents. Pel que fa als errors 
de,pafia,;p- que aquesta nota estalvia els sic que altrament podrien semblar oportuns; 
les jn+he$ncies.-.del discurs han estat indicades en nota. TambC hem indicat les correccions 
"¿id ma~ax'FaEra-'que podien ser rdevants. Cal advertir que en algun cas ha estat molt dificil 
precisar la preshcia o el valor dJun accent. 
-, %.3.1VTegeiiii~el'~ua fa a'les expectatives de poder de que partia Fabra en aquells moments, I 
Ia~dairer'a~p~art'4de~la~~ del 21 áe deshbre de 1911. 
71. 3Un .cas 'pat:acíigmhtic d'aquestes contradiccions fóra d problema de la supressió de la ~ 

h etimolOgica, obpament plantejat a les cartes del 19 de gener de 1910 i del 29 de mar$ del 
mateix any 1910. 

8. La carta del 3 de maig de 1911 constitueix, en aquest sentit, una professió declara- 
da de po&ti& noucentista: u~rrecáó», ubellesa intrínseca», antiruralisme, entronització de 
la poesía i menysteniment de la prosa. 

¶>y@ 
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B$ko, Alameda de ~gn.%&@s,!3b: a'' 
r 1 4 " i q e r  1910 .i ; 

sat una viva satisfacció. Sabs que m'afigurava? Que ja n o q  
ca de la qeva gramatica.1° Tuem dius que esteu~disposatf a 
6 tot seguit, i j0.t dic que ja tinc l'origímal complet, a punj 
. Demá t'enviaré la Morfologia, que acabo de revisar; &- 
ca, que estic revisant; i més tard, la Sintaxi y la Formació 

segurament revisades abans de comenswse l'impressi6 
ensi. Pero la quinta part, la selecta, (ja estará a punt, 
, sino quan les altres quatre parts serán impreses? Es- 
selecta tindrá llarg temps empantanegada l'impressió 
a &en F ~ u l c h é ) . ~  Diferents amics m'han consellat 

&en Massó, i que cerqués algú altri.., -Tindr&n 
ultim terme renunciar& a la Selecta; la gra- 

rem Cataloniae gloria! 
sostinguessim una correspondencia seguida; 
m'ocorreguessin en la revisió de la grama- 

t-me al mateix temps les correccions y ad- 
espondencia que atenués els inconvenients 

1. El quadern 3' está ja revisat per tu. Sin1 Ilegeixes de nou, veurás13 que hi 
he fet les correccions que tu m'indicares: he suprimit sembrar en la Esta de la 
pag. 123; -he fet notar pesa malgrat pcs; -he tret atrespra malgrat tresqr 
(estás segur que a Barcelona diuen tres~r?); -i aon deia que muchos escriuen 



11. Es estabellar o estauellar? S'hauria de consultar algun mallorquí o tarra- 
goN. - 

~I.I .~~n~d"@resent de subjuntiu del verb haver, diem i sokm escriure hagutm 
i hkghu. Taíbbé diem hágim i hágizc. En fi, les formes que corresponen a les 
a n t i ~ e s  (hajh ,  hajdu) son hagkm, hagtu (que no crec que s'usin a Barcelona).  es fprhes te semblen les preferibles? Hagzctm i hagutzr. amb la seva radical 
del-preterit i donant lloc a les combinacions que hagutm, que hagutu (pron. 
eagutm, cagúh) no m'agraden gens, i crec que haurien &evitar-se. Resten hagtm, 
hagdu i @$gim, higiu: Rebutjat hagu&m, jo-m decantava a hagtm que es resp. a 
hajdmj~com~vegtm resp. a uejh ,  digutm resp. a digdm, coneguhm resp. a cone- 
g2&, etc.,At.aquesta ptefereilcia obeeix la redaccio primitiva del S 71 (pag. 170). 
P2ro-%ag2m nws &u, i ara, al fer la revisió, m'ha semblat que en el text calia 
Qdnw18: preferencia a hágim malgrat la seva accentuació irregular (A Mallorca 
-Suen &ájem, a Valencia háchem; canvi d'accent que retrobem en el castellá vulg. 

1 canvf d'accent (comparable al que ha 
rlávem, sota l'infiuencia del singular); 

'air te vaig enviar, en un paquet certificat, la 
te una Esta alfabetica de verbs irregulars, que 

ha d'anar entre .1s capitols x i XI. L'has r e h t ?  
Noves qüestions: 

Carta i documents 



del autor? (una innovació en un llíbre que no n'ha de contenír cap!" (e, 9, etc. 
no son innovacions; son signes de pron. figurada). Per altra part, me do1 renun- 
ciar a una reforma (que crec convenientissima) en un llíbre que pot exercir certa 
influencia en la propagació de les reformes patrocinades per L'Aveng." ; 

Un altre dubte ortografic: Tu ja sabs que parallelament a me i .m, te i .t, nos 
i ans, etc. el catalá antic presenta ho i .u (ex.: no-u dich) i hi i ,i (ex.: no.y vaig). 
Avui escrivim constantment hi i ho. Dient els occidentals no.u (i no no ho), crec 
indispensable admetre .u (en substitució a ho) derrera de vocal; i un cop a&& .u 
al costat de ho, sembla natural que s'admeti -y al costat de hi. Ara bé, com te sem: 
bla rnillor escriure aquest .y: .y o .i? (no-y vaig o no-i vaig?). O potser te sembla 
miUor escriure constantment hi? lo 

Consultes pendents: 
1. estasellar o estavellar? 
11. De les tres formes haguem, hagem i hdgim, a quina c a  donar la prefe- 

rencia? 
111. Suprimeixo l'h etimologica o la mantinc? 
IV. Escric .hi, .t o .y? (darrera de vocal, sYent&n) 
Consulta 11, 111 i IV amb en Massó (i, al mateix temps, no li deixis de parlar 

de la Selecta) 
T'abrassa cordialment 

P. Fabra 

P.S. La qüestió 111 té una gran importancia per a la confecció dels vocabularis, puix 
decta l'ordre alfabetic dels mots. No t'adormis, doncs! 

P.F. 

3 

Bilbao, Alameda de San Mamés, 34: ' 

29 de mars de 1910 

Estimat amic Casas, Me preguntes.si, adoptat el punt volat, s'ha d'escríure 
veu~e-1 o bé veure.1; sen, mel, etc. oSbé sean, mel, etc.; portar-sen o bé portar- 
s e a  S'ha d'escriure ueure-1; altrament s'escriurien igual diigues coses tant di- 
ferents com veurzr-1 bo (verle bueno) y ueure-l bo (ver el bueno). Veure-E (verlo) es 
una paraula,lels elements de la qual se separen amb un guió com ara -1s deIs moa 
tot-hom, poca-vevgonya. En veure -1 bo (ver el bueno), -1 forma un tot sintactic 
(un-complement del verb) amb bo; es sols foneticament que s'uneix a veure, i 
crec que caldria escriure veure i -1 separats com dugties parades qualsevol suc- 

& & ~ c * * ~ ~ & ~ ~ ; " .  
X -. * 

l 
- e.;' &.&;S&L-&**&-.. ' "-; 

&7. D e s  de «no tindria, al h u a r i , »  a aquest punt es troba reproduit-a WCLB, 
bid. . . 

18. En la grknatica Fabra dóna corn a formes preferents les que ometen fa h -& 
el  vocabulario^ ps. 341-453 i pesim-; tanmateix hi registra les altres i les mant6 a la Se- 
lecta amb d'altres trets ortografics dels originals. Sobre aixb mateix, vegeu, més endavant, 
la cartaPdel29 de marc de 1910. 

19. La gramatica usa la solua6 .y -$ 95 i passirn. 

Els Marges, 9. 1977 



cessivp, 4veu#erl:bo;, pero: &ure--1 .bo). - Potser son preferibles (almenys per ara) 
se*y~nokliieto: (amb els!.llurs elements ben acotats) a sen, mel, etc. (malgrat es- 
iziure+s:del4 no: pas de.&. 'al i no pas,a.l). - Crec preferible anar-men (quan no 
mar-me-n) ak.~nar-6ze.n; jo'evitaria intercalar el punt volat entrels elements dels 
nexes .verb ,+ - 
 ha iglirla d.final nb,poden absolutament esser usades en paraules que no pre- 
sentip~g$i,d*resp; .en el llur origen (en el Ilur ktim), sigui la que* vulga la forma 
d e l ~ ~ l d t ~ d e r i v a t s  (doncs: amic [de amicus] malgrat amiga, buit [de vdci~us] 
malgrat ib~ida,~etc., etc.). Ara, les paraules que tenen g i d ,en els llurs ktims (els 
dkfivats3de:lesA quals presenten sempre g i d resp.), el meu criteri, fins ara, havia 
estat d'escriure-les amb g i d resp. Seguint aquest criteri, les regles persa l'empleu 
de: la g i de la d finals no son gaire dificils: 

1. Darrera de consonant, s'escriurá g o c, d o t, segons que-1s derivats tin- 
&an7g& G-d o t. *Les. garaules que, segons aquesta regla, cal escriure amb g i d 
finals no crec que siguin gaires més que les següents: fang, sang, areng, dring, 
oblong, Ilong, diftong, Ilarg, amarg (al, qual preferiria amargant o amargós segons 
els casos), dberg, xamberg, dramaturg, -burg; card, Ztard, tard, esguard, baiard, 
b@stard>-,cou,bdi.I, verd, bord, sord, tord, cacord, record, retard, Eduard, Ricard, 
Eudald (a herald o heralt preferiria heral o herau). En la primera persona irregu- 
lar del present d'indicatiu: sernpre c. Ex.: valc, tinc, etc. rmalgrat valga, tinga, etc. 

142 D a e r a  de vocal en els paroxitons, s'esaiurá g o c, d o t, segons quels 
derivats tindran g o c, d o t. Aixi, áuid, licit, proleg, estomac. 
--+~:-$&I: Ddrera. de,vocal en ,els oxitons: Mitjansant el canvi de la terminació -do 
en -de (rude, mode, etc.), els.oxitans,que cal escriure amb d final crec que queden 
reduits-a fred (frighus) i als derivats en -ud (-UDO). Els oxitons en -g queden 
reduits a dos o tres: demagog, pedagog (puix crec que& post-verbals trets dels 
verbs en -egar cal escriure-1s amb c final tant si -egar ve de -igáre com si ve de 
-icare: com plegar (plicare): plec, com fregar (fricare): frec.. . regar (ricare): 
rec i no reg). 

Concessions a fer en el sentit de disminuir el nombre de paraules en -g i en 
d finals? La primera ja está dita: escriure rec i no reg. La segona seria admetre 
-ut en substitució de -ud (Ex.: solitut, gratitut) i allavors fret. Aix6 permetria 





aar aquekt rnot constantment tuta, no escau ni convé escriure-1 de dugues ma- 
neres distintes. Per exemple, el lector no-rossellonhs que llegirá Un Casament 
trembtant (imprhs amb el sistema adoptat en les proves que ~ inc  a la vista), al tro- 
bar en els versos 5h i 622 els mots Anatona i minyona sense res que-1s adverteixi 
que cal pronunciar-los amb u, els llegirá amb o, pronunciará minyona, Anatpna, 
i més aval  li caldrá pronunciar Anatuna (rimant amb comuna). Cal, doncs, em- 
plear un sol signe per a la o rossellonesa. Quin? La solució més practica es, ja que 
cal pronunciar u, escriure u, solució que convé igualrnent als rossellonesos i als 
catalans espanyols. Ara, si vosaltres preteneu fer un sistema ortografic per a 
esser adoptat pels rossellonesos, la solució u ja no es tant bona, puix no es pas 
de desitjar que-1s rossellonesos escriguin normalment mtnyuna, tuta, etc., en opo- 
sició als nostres minyona, tota, etc. Tenint en compte aixi3 i que4 si3 en qües- 
ti6 no es (segons tinc entes) exactament igual al de u, fora potser millor escriure-1 
o amb un accent indicador de la seva pronuncia especial, accent que podria esser 
el c i r d e x e ,  i llavors, en el vostre Ilibre, caldria consignar en una nota queel sim- 
bol 6 representa la vocal u, que minydna.sona minyúna. A fi de facilitar la com- 
premió del Ilibre, convindría fer notar igualment que-1 rosseUonhs suprimeix la x 
de peix, mateix, aqueix, etc. (que en el text caldria escriure pei', mateiJ, aqueiJ, etc. 
1 quan escriureu aná', patí', etc., en comptes de and, pati, etc.?), i convindria molt 
que-i incloguessiu un vocabulari de mots exclusivament rossellonesos (amasar, cer- 
tenament.. .) 

Jo preferiria que.i abunden a que hi abunden i que.@ escriuen a que ho escrtuen. 
Cal encercar si& valencians i mallorquins pronuncíen 9ue.u.. o que ho.. . 

Jo crec noi-a més acostat a la pronunciació (noi-ya) que no pas no-ia; pero 1'Ar- 
teaga" creu el contrari. Resol2u sota.1 punt de vista tipografic. 1 com separeu 



iul (CP. saul, saas i sauls) km. calva. 
del masc.) c a ~ l a . ~ ~  Cual, cada m 
trob «la testa calbaro, dones calh 
s d'introduir. El canvi de u &tina 

Que me.n dius? Es clar que l'adrniss% 
ini,n i al conta, llmj la~ial.  

P.P. 

i' -. 
Bilbao, Alameda de San Mamési-34 a - 

13 setembre-1910" ' -  

* "-1 i. 



Auries de veure-t amb I'Oliver i amb en Matheu i proposar-los reemplacar, en 
les llurs poesies, els castellanismes passaua baix dels sotils ... (El castell buit), 
ausent (id.) i gosariam les dues primaveres (Matheu) per pazsuva sota.1~ sotils, 
absent i fruiriem.. . o gaudiriem. Siu fan, millor; si no, alabat siga Deu, pero será 
llástirna que dues poesies tant belles, surtin amb els dits castellanismes. 

Adeu! 
P. Fabra 

8 

Begoña (Vizcaya), 21 de desembre de 191 1 

i Casas, Per ara no veig pas que'l vocabulari no seg 
electa: me sembla que ja farem prou si enllestirn un 

cada mes. Alabat sia Deu! 
Massó, vols dir que smerla es merla=mirlo? Tu ja sabs que hi ha un ocell pre- 

nent nomenat smirle, it. smerlo, al. Schmerl. l'&rillon dels francesos. La saer- 
la d'en Roig no ser2 aquest ocell prenent, molt bonic i valent, 
ria per a cacar, entre altres ocds, petites garces? Estudiant 1 
ces i agrons (hérons, aigrettes, etc.), per treure la significació de 
bat que n'hi ha una de petitoia, blanca, amb bec negre, potes 
blanche dels francesos); aquesta es probablement la garga de la nost 
i em va millor que un diáleg entre aquesta garga i una merla ( = mirlo), 
entre la +ta garga i l'ocell prenent destinat a cagar-la, el seu enemic cr 
dona de:la -qngó,éqvers el poeta amant seu." 

La kscripqió de l'aigrette blanche em fa pensar que'l pennatge d'en Rois 
I r .  pl~waje. .Pero aquesta significació antiga no exclouria la de penacho, 
avui,convindria donar-li tenint com-ja tenim el mot plomatge (fr. plumage) p 
desigqar ej conjunt de les plomes d'un ocell. Podem admetre per a pennatge 
essivint-lo penatge. Cp. rat-penat) el mateix canvi de significació ope 
nacchio (d'on: -panache fr., penacho cast.). 
ge: plumaje, penacho. (?) 

Me sembla, amic Casas, que'l mot rie 
&un carrer, no prosperaria pas. T'imagines una expressió 
del passeig.de Gracia? Pero carretera tampoc m'acaba d'agradar.. . ;,; :_Oes@r podria, doncs, traduir-se: separar cosas que (6 separar 
cosas de otras con las -cuátes?) están mezcladas, enredadas ó confundid 
$ $ i ~ , d a ~ ~ ~ : ( + q ~ . ~ e s s a Z . ~ q u e  feu lo vent, veem la illa de Maylorques e 
la Palomera e SO& e Almerug» CRON. JACME.) 1 destriar-se? Se 
parc~rse:~exte~d~~q,~~di~persarse, difundirse (Se destria el fum en 
roc; ,e% t>4gua,,&eLqiJli%sYsokree lqs: espatlles, una carena en pet 
rierol en un plaaic.. . Cp. En Po d'en Massó. 

En el yocabulari es ja admgs el verb envelopar (potser innec 
fem'"&niz"oltar de": * IN~~'O~;ÜTARE < I ~ O L Ü T U S  sup. de 'INVO 
Ca3tt.i'. E I f ~ ~ s ' t ~ v é ~ b @ ~ ~ ~ n v ~ o p a r  e~difiiii .~El farem masculi com 

2 - .  i c  ,, : >  ,,F i l "  ,. . / 
l i i 

32. Al Vocabulario -p. 392- es llegeix: uesm~rla, -es f.: esmerejón». 

80 Curtes i documents 



- - . ** a 7,. u % .L * &-Ud& 

ni com en frañCks? envelop (it. >nviluppo) o envelopa (fr; envzloppe)? Eñ Pm& 
he trobat (molt rarament, pero) el verb envelopar, pero maí el post-verbal.cor- 
responent. Potser fóra "millor renunciar a l'arcaisme (innecessari) -envetopar i al 
neologisme corresponent enuelop o envelopa, que veíg de diiicilissima' íntroducci6: 
Envelopar no vol dir res per a unbcatalh modem (no parlo &un catala poiiglota!),~ 
es un mot que se li ha d'explicar, que l'ha d'apendre; en canvi, en envoltm iie 
veu tot seguit un derívat de uolta, i, el context ajudant-hi, la seva compi'&sió~ 
no ofereix cap dificultat, es un mot ben catalá, vivent. 1 potser enuoltar ens do-" 
naría el mot que cerquem per traduir envoltura. No cal pensar en un post-verbal 
(sense sufixe): envolt o envolta no donen l'idea d'envoltura; pero en canvi, und* 
ben arrelat el verb envoltar, me sembla que envoltall (format paralleíameíit a 
embolcall d'embolcar) no oferiria cap dificultat de comprensi6, í jo ja m'atreviria 
a consignar-lo, com a neologisme, en la meva gramatia. 

Penseu en tot aixo i digueu-me'n aviat alguna cosa! 
Fa uns quants dies que vaig enviar les normes ortografiques " a en Cwner. 

Les solucions proposades ja les coneixeu: són les de l'Avenc amh la díferenáa d'aci 
ceptar-se un sistema d'accentuació a la castellana (provisionahent!), que presen-a 
ta l'avantatge indiscutible d'evitar faltes de lectura (com estúdia per estudia, apos- 
trbf per aphstrof, etc.). Pero temo que, aprofitant la meva absencia, siguin rebut- 
jades algunes de les solucions proposades i ja aprovades per majoria en les ses- 
sions de l'istiu passat; sobretot la i dels diftongs (aire, reina, rei) me sembla 
que no triomfara pas. Davant de l'oposició formidable que's va fer al punt volat, 
jo, d'acord amb en Carner i mossen Alcover, he ideat un altre sistema segons el 
qual se limita extraordinariament l'empleu de les formes asiilhbiques enclítiques, 
adoptan-se en lloc d'elles les invertides el, els, ens, etc. En e! dit sistema, s'accep- 
tarien decididament (ja que formes com el, els, ens son admeses per tothom) les 
formes em, et i es donant-los la mateixa extensió, darrera de consonant o pausa, 
que a les.altres formes invertides; i un cop admeses com a literaries el mateix em, 

s aduc darrera 'de vocal (com de 
de les formes asiwabiques (que 
d'intima unió gramatical, per 
'm, perdre'l, preferibles a dó- 
pronom +pronom (me% vaig, 
[pero: E'avi el pren, ja-li deia 

la mort Gel nostre Maragall. 
gran poeta i un bon arnic.. . 

i que nosaltres, pel 
iat i encara hem de 

ocurar que aquell buit no sigui omplert per 
ben fluixeta (en Guimerh, com si no-n fos; 

, és indispensable, ficant- 
l'Arteaga! Un nucli for- 
eria la millor garantia de 

'encarrilar la llenqzra literaria. Aquest 

issi6 de les bases d'ortografia de 1'Ins- 
456463-. Aquesta primera versió de 

s de les votacions de la Comissid i en 
fan l'objecte d'aquesta edició -W- 
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perquk ja s t  que és 

!L" <3: F.' %.r, 
- Pompeu Fabra- 

P.;,$sBs$$&assó,si pot,:que afegeipi a les norges ortogr. (qce té en Carner) la 
qi&s%$&&qrt , -2 gr&a ,., ,, .de %,,I- la  tp~epo~ició per a (que'm vaig oblidar de posar). Jo'tr 
dqcaritd gi+~-x~k"L ,~  ~;&$<~a,en,d~s,mo$s, .*. - i ~ - ~ ~ s . i -  

goc dqgera en q~ sol mot. , 
d$$k ;rxl,%333;9+.azq al. :;-\ -. - , , a P.F? 

2C d'abríi de 1912 1 
~ s t i m a t  amic Massó: Ja-m faras el favor de posar en el prbleg, al costat del 

nom-&En Pere Ser&, el de l'altre autor de la decadencia, del qual me vas enviar 
una poesía y 'el nom-del qual ara no reco~do? Una altra cosa: en el mateix prb- 
leg dic: «pero valencianos y niallorquines hablan dialectos pertenecientes al mismo 
dominio lingiitstico que el catalán de Cataluña, dialectos de una misma lengua li- 
teraria en que un dia escribieron el valenciano Auzias March y el mallorquin Llull.» 
Aixb no esta prou bé; 4s mal redactat, puix sembla que sols el valencih i el ma- 
llorquí siguin dialectes «de una misma lengua literaria» etc. Estaria millor: «pero 

:- - Z  valencianos y mallu~quines hablarz dialectos pertenecientes al mismo dominio lin- 
L .- *: giiístico que el catalán de Cataluña; éste y aquéllos son dialectos de una misma - --r xz lepgqa literaria, en que un dia escribieron.. . » i aquí posar el nom d'un autor catala - -;. * * -- de-GatalunyaFseguit dels noms a'Auzias March i Llull. Quin catala posaríes que \:,+- 

.S? fosdignk ;gendant. d'EnqMarch i d'En Llull? En Muntaner? En Bernat Metge? 
<.-4 -.. 
2% Su@sant.&ue,.fgs,En Miintaner, el § en qüestió haurh de dir: «una misma lengua 
-,* .. +ia, en-que uiidia#escribieron el cata1d.n Muntaner, el ualenciano Auzias March 

,.. .ktallorqzi~n Llu1ll,.,:16I lengua 'que se llamó antigtcamente catalanesch, etc. »B8 
' >  - - . .. 
..S *T,-SC,I,I 7~fQ<;,. *.r - r .. - 

I ": 34.~&-:'Es 'refere& eviden&&t a hoss~f i  Fredetic Clascar. 
35. Aquests dos úitims pardgrafs s6n reproduits a ~MIRAcLE, op. czt., ps. 451-453. La va- 

cant de Maragall no va ser coberta fins I'ariy 1918, que Llds Nicolau d'olwer va entrar a 
l ~ I t q ~ t , - h @ A c ~ ~ ,  op,*cit., ps. 453 i 454: 

~*-3-75;.. i-po&iscriptum .& reproduit a MIRACLE, op.,cit., p. 452, n. 42. 2[* 
37.- .La S-ta -defítjva no va incloure cap autor de l'anomenada decadencia. 

. - 3 ¿ 3 ~  La pedacci6..deEdtiva d'aquest Dassatge -p. VI de la gramhtica- diu: « . . .p  erc 
es indudable que catalanes, valencianos y baleares hablan dialectos pertenecientes 6 un mis 
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mgues a En Casas que fare, per a 1'Index) mía nota.defensant la supressio ae 
la h etirnolhgica i una altra defensant el punt volat! D d  o dema passat us les 
enviaré. Esteu contents? 

1 en Cortada? fa dies que n'espero carta. Continúa encara a.Barcelona? Si-y 
i el veieu, saludeu-lo de part meva. 
Vejam si a mitjan maig surt la gramhtica! 
Us abraca cordialment a tu i a En Casas 

P. Fabra 

----" 
mo dominio lingüístico, dialectos de una misma lengua literaria, la lengira en que un día escri- 
bieron el catalán Muntaner, el valenciano Auzias March y el mallorquin Uull; y esa lengua 
debe indiscutiblemente llamarse catalana, ... » 

39. Es tracta de l'lndice alfabético que clou la gramitica i que n'ocupa les ps. 461.0. 
La nota on es fa la defensa del punt volat és la n. 1 de la p. 464, que stesfén fins a-la p w  
següent. La nota 1 de la p. 470, que s'mpa de la conveniPnaa de suprimrr la h etimolb~ca, 
remet el lector interessat a les Qüestions d'ortograjia catalana que Fabra va presentap al con- 
grés de I'any 1906 - l o c .  cit., es. 188-221. - - 

Els Marges, 9. 1977 




