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«Ni la pràctica de
l’excursionisme ni l’estudi
de la llengua no m’han
donat mai cap disgust. [...]
Tothom, i especialment els
qui estem sotmesos a les
disciplines intel·lectuals
hauríem de practicar un
esport o un altre.»
Pompeu Fabra,
en un dels actes del Centre
Excursionista de Catalunya,
a finals del segle XIX
a Font

La Flama de la Llengua a
Sabeu que la renovació de la
Flama de la Llengua Catalana
és un homenatge que el món
excursionista fa cada any a
Pompeu Fabra des de 1968, data en què se
celebrà el centenari del seu naixement? La
Flama s’encén a Prada de Conflent (tomba
de Pompeu Fabra) i es porta fins a l’atri de
la basílica de Montserrat.
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Espai Pompeu Fabra. Aquest espai
d’homenatge recull una mostra de
materials relacionats amb Pompeu
Fabra (obra i publicacions, fons documental i la consulta de les fitxes
originals manuscrites).
Any Pompeu Fabra 2018 Generalitat
de Catalunya. Desplegueu el menú. Hi
trobareu recursosa i el Mapa Fabraa.
Busqueu-hi la rambla de Pompeu Fabra de Mollet del Vallès o el lloc Fabra
del vostre territori.
Coneixeu el Portal Pompeu Fabra.
Obres completes de Pompeu Fabra
en versió digital? És una iniciativa
conjunta de la Universitat Pompeu
Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans a
proposta de la Càtedra Pompeu Fabra.
Amb la col·laboració del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
Entreu en aquest portal de la Universitat Pompeu Fabra. Hi trobareu
molta informació i webs destacats.
Voleu conèixer la figura i l’obra de
Pompeu Fabra d’una manera divertida? Clic a Fabra, curs en línia.
Coneixeu l’Auca de Pompeu Fabra
(1868-1948) Text: Joan Vilamala Terricabres, 1998/2018 Il·lustracions: Dani
Hernàndez Massegú? I el material
didàctic? a
Coneixeu la Ruta Pompeu Fabra?
Onze coses que no sabies de Pompeu Fabra. Elisabet Armengol.
Sabeu que la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya també té un
portal web dedicat a l’Any Pompeu
Fabra?
Busqueu més material didàctic sobre
Pompeu Fabra? Pompeu Fabra, el
científic de la llengua. Document
elaborat per la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana.
Coneixeu els Dictats Fabra?
InfoMigjorn número especial dedicat
a Pompeu Fabra.

d L’endevinalla
Al número anterior preguntàvem quin
benefici ens aporta menjar cues de
pansa segons la cultura popular? La
resposta correcta era la 4. Millora la
memòria. La guanyadora ha estat Romina
Borges Llordes, educadora social de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Ara preguntem què vol dir drecera?
1. Lloc on es poden construir i reparar
les naus.
2. Camí que porta dret a una banda.
3. Parany per caçar conills.
4. Canal per llevar l’excés d’aigua.
Per concursar, heu d’enviar la resposta
de l’endevinalla a mollet@cpnl.cat a. La
persona que l’encerti i guanyi el concurs
tindrà de premi una Dona d’Aiguaa
Vestit de Paraules, model exclusiu de
L’Estenedor.
L’home que buscava paraules
Fabra «Parlava amb la gent obrera, i també coneixia un pescador, que li dèiem en
“Xarxes”, i dos dies a la setmana hi anava
per aprendre el nom dels estris de la pesca.
També hi havia un pagès, a Sant Fost de
Campsentelles, i em feia acompanyar-lo a
mi, que no m’agrada gens caminar. Aquell
home li deia el nom de les eines de la terra.
Sí, anava a veure’ls dos dies a la setmana a
cadascú. Els preguntava què es necessita
per a pescar, per exemple, per fer un rengle
de patates, i li donaven el nom dels estris.
Per això en el Diccionari hi són tots. Quan
penso en aquest diccionari… Va ser horrible, dotze anys aquella bona fe… Perquè
ho feia a estones, no tenia temps de fer-ho
tot seguit.»
Pompeu Fabra, el meu pare. Records personals de Carola Fabra, recollits per Rosa M.
Piñol. Barcelona: La Campana, 1991. p. 15
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