Concurs Coneixeu Pompeu Fabra?

1. Quin any va néixer Pompeu Fabra? On va néixer?
a. El 20 de febrer de1868 a la vila de Gràcia
b. El 23 de febrer de 1868 a la vila de Gràcia
c. El 20 de febrer de 1868 a Sant Gervasi
2. Què va estudiar a la Universitat de Barcelona?
a. Enginyeria industrial, química
b. Filologia romànica
c. Arquitectura
3. En quina revista va començar a promoure la reforma ortogràfica a finals
del s. XIX?
a. A La Campana de Gràcia
b. A L’Esquella de la Torratxa
c. A L’Avenç
4. On va viure entre els anys 1902 i 1912? De què treballava aleshores?
a. A Bilbao. Era catedràtic de llatí a la universitat.
b. A Bilbao. Era catedràtic de química a l’escola d’enginyers.
c. A Bilbao. Era catedràtic de llengua castellana a la universitat.
5. On va viure Fabra durant gairebé 30 anys, quan va tornar de Bilbao?
a. A Barcelona
b. A Badalona
c. A Arenys de Mar
6. Quina càtedra es crea per a ell a la Universitat de Barcelona el 1912?
a. La primera càtedra de llengua catalana
b. La primera càtedra de química
c. La primera càtedra de llatí
7. Quan la perd? Per què?
a. El 1923, per la dictadura de Primo de Rivera.
b. El 1924, per la dictadura de Primo de Rivera.
c. El 1924, perquè tanquen la universitat.
8. Quina obra va publicar el 1913?
a. La Gramàtica catalana
b. El Diccionari general de la llengua catalana
c. Les Normes ortogràfiques

9. Quin any es publica la Gramàtica catalana?
a. El 1918
b. El 1913
c. El 1932
10. Com es diuen els articles que va publicar entre 1918 i 1928 al diari La
Publicitat per comentar qüestions de llengua?
a. Raonaments filològics
b. Converses filològiques
c. Converses de llengua
11. Quins anys va ser director de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC)?
a. Intermitentment entre 1921 i 1935
b. Del 1918 al 1923, durant la Mancomunitat de Catalunya
c. Entre 1932 i 1939, durant la II República
12. Quina obra publica el 1932?
a. La Gramàtica catalana
b. Les Normes ortogràfiques
c. El Diccionari general de la llengua catalana
13. De quina manera s’havia difós des d’un any abans?
a. A les escoles
b. En fascicles
c. Per la ràdio
14. On va ser empresonat Fabra arran del Fets d’Octubre de 1934?
a. Al vapor Uruguay
b. Al castell de Montjuïc
c. A la presó Model
15. Amb quins fets històrics de gran importància coincideix la publicació del
Diccionari general de la llengua catalana?
a. Amb la creació de l’Escola Moderna i l’afusellament de Ferrer i Guàrdia
b. Amb el restabliment de la Generalitat i l’aprovació de l’Estatut
c. Amb l’adveniment de la república catalana i la proclamació de Lluís
Companys com a president de la Generalitat de Catalunya
16. Amb qui es confronta en l’època de l’IEC sobre com hauria de ser la
gramàtica catalana?
a. Amb mossèn Antoni Maria Alcover
b. Amb Francesc de Borja Moll
c. Amb Joan Solà
17. Com se’l coneixia popularment en aquella època?
a. Com el Mestre
b. Com el Professor
c. Com el Savi

18. Què va fer l’exèrcit feixista de Franco amb les planxes originals del
Diccionari?
a. Les va portar a la biblioteca de la RAE.
b. Les va portar a l’Arxiu General de la Guerra, a Salamanca.
c. Les va destruir.
19. Quants anys tenia quan va marxar a l’exili?
a. 70
b. 68
c. 72
20. Quin famós músic el va ajudar econòmicament a l’exili?
a. Isaac Albéniz
b. Pau Casals
c. Frederic Mompou
21. On es va traslladar per poder fer el seu testament en català?
a. A Perpinyà
b. A Andorra
c. A Ginebra
22. Quin any va morir? On va morir?
a. El 25 de desembre de1948 a Prada de Conflent
b. El 25 de novembre de 1948 a Prada de Conflent
c. El 25 de desembre de1948 a Perpinyà
23. Durant quants anys de la vida de Fabra va ser oficial la llengua catalana a
Catalunya?
a. 7 anys, del 1933 al 1939
b. 8 anys, del 1932 al 1939
c. 16 anys, del 1914 al 1923 i del 1932 al 1939
24. Quin pintor modernista va fer un retrat de Fabra?
a. Joan Llimona
b. Joaquim Sorolla
c. Ramon Casas
25. Qui va impulsar la creació de la Universitat Pompeu Fabra (UPF)? Quin
any es va inaugurar? On és?
a. La Diputació de Barcelona. El 18 de juny de 1990. A Barcelona
b. El Parlament de Catalunya. El 18 de juny de 1990. A Barcelona.
c. El Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya. El 18 de juny
de 1990. A Barcelona
26. Com li diuen els seus estudiants, a la UPF?
a. La Uni
b. La Pompeu
c. La Fabra

27. A Palafrugell, quin any s’aprova convertir en avinguda Pompeu Fabra el
carrer que es coneixia com el vial?
a. L’any 1975
b. L’any 1977
c. L’any 1979

28. Qui promou els Premis Pompeu Fabra? A partir de quin any?
a. La Direcció General de Política Lingüística a partir del 2008
b. La Universitat Pompeu Fabra a partir del 2008
c. L’IEC a partir del 2008
29. Qui rep el Premi Pompeu Fabra de Comunicació i Noves Tecnologies el
2010?
a. El diari digital VilaWeb
b. El magazín digital de cultura Catorze.cat
c. L’emissora de ràdio iCat
30. Quin grup musical guanya el Premi Pompeu Fabra a la Projecció i la
Difusió de la Llengua Catalana el 2014?
a. Els Pets
b. Mishima
c. Els Manel
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