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Pompeu Fabra

Sobre les obres digitalitzades

Des d'aquest  portal  es  vol  apropar  les  Obres  Completes de  Pompeu  Fabra  (OCPF)  a  qualsevol
persona que les vulgui consultar, independentment de la seva condició acadèmica, i aconseguir que
sigui una eina de consulta per als qui vulguin estudiar la seva llengua.

La versió actual del portal exclou algunes de les obres que sí formen part de la versió publicada en
paper de les OCPF i, en conseqüència, no apareixen a la llista que es desplega en fer clic en el botó
Llista de les obres digitalitzades de la interfície del cercador 2.0, ni tampoc en la llista d'obres a què
s'accedeix des del botó Consulta personalitzada. Les obres excloses són les següents:

 Volum 5è (DIEC)

 Sil·labari català (1904)

 Diccionari ortogràfic (1917/1937)

 Diccionari ortogràfic abreujat (1926)

 Abrégé de grammaire catalane (1928)

 Grammaire catalane (1941)

 Recensió de J. Saroïhandy. Remarques sur la conjugasion catalane (1905)

 Les e toniques du catalan (1906)

 Le catalan dans la Grammaire des langues romanes de W. Meyer-Lübke dans le Grundiss de
rom. Philologie (1907)

 Gramàtica francesa

 Gramàtica anglesa

A més, l'usuari també ha de tenir present que en aquests moments el cercador té en compte textos
que no són escrits per Fabra i que són a la seva obra, com ara cartes d'altri, apunts, notes d'impremta,
notes de l'editor o textos en català antic. Aquests textos, tot  i no ser de Fabra, aclareixen sovint
detalls (com ara un nom de persona, un títol d'obra o un topònim) que justifiquen aquesta inclusió.
Passa una cosa semblant amb l'epistolari, on els escrits dels corresponsals de Fabra sovint ajuden a
contextualitzar elements clau per a la comprensió de les respostes de Fabra (persones o institucions
al·ludides, treball en curs de realització...).
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