
Aquest projecte vol posar de manifest la repercussió que els  
 nostres gramàtics i lexicògrafs tenen en la retolació de 

les vies urbanes de les nostres poblacions, per tal de contribuir 
al coneixement, divulgació i valoració de la seua obra. L’espai 
d’estudi és l’àmbit de la nostra llengua, de Salses fins a Guarda-
mar i de Fraga fins a l’Alguer. 
 És evident que no tots els personatges que hi apareixen han 
tengut la mateixa implicació, dedicació i compromís cap a la 
nostra llengua, i, per tant, tampoc la mateixa repercussió so-
cial ni lingüística. L’obra d’alguns, per exemple, és ingent al 
costat d’altres aportacions més modestes. Amb tot, i amb tots, 
però, tindrem una visió més de la història de la cultura.
 Observem que no hi són presents les investigadores, tret de 
Rosalina Poch. És de tots conegut el camí que ha hagut de re-
córrer la dona per a arribar a desenvolupar tasques científiques. 
En l’actualitat, sortosament, no en són poques les que es dedi-
quen a la investigació filològica i de ben segur que en un futur 
elles també seran reconegudes en les nostres vies urbanes. 

IDEA I PROJECTE DE: Jesús Bernat Agut (SdO) & Àngela Buj Alfara (CEL)
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l'Alt Empordà

l'Horta Nord

el Segrià

el Barcelonès

la Ribera Alta

la Safor

la Selva

Pla de Mallorca

el Baix Camp

Osona

Raiguer

el Baix Llobregat

el Maresme

el Vallès Oriental

el Vallès Occidental

A Abrera, Ador, Agramunt, Agullent, Aielo de Malferit, Aiguafreda, Alacant, Alaior, Alaró, l’Albagés, Albaida, 
Albinyana, Alboraia, Alcarràs, Alcàsser, Alcoi, Alcoletge, Alcover, l’Alcúdia, Alcúdia, l’Alcúdia de Crespins, Aldaia, 
Alfarràs, Alfàs del Pi, Algaida, Algemesí, Alginet, Alguaire, l’Alguer, Almassora, Almenar, Almenara, Almoines, 
Almoster, Alpicat, l’Alqueria de la Comtessa, les Alqueries, Alzira, Amer, l’Ametlla del Vallès, l’Ampolla, Andorra la 
Vella, Andratx, Anglès, Anglesola, Arbeca, l’Arboç, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Argentona, l’Armentera, Artà, 
Artesa de Lleida, Artesa de Segre, Avinyó B Badalona, Balaguer, Balones, Banyeres de Mariola, Banyoles, Barberà 
del Vallès, Barcelona, Begur, Bell-lloc d’Urgell, Bellcaire d’Urgell, Bellpuig d’Urgell, Bellreguard, Bellvei, Bellver 
de Cerdanya, Benaguasil, Benicarló, Benicàssim, Benifairó de la Valldigna, Benifallet, Benigànim, Benimarfull, 
Benissa, Berga, Besalú, Bétera, Binissalem, la Bisbal de l’Empordà, la Bisbal de l’Empordà, la Bisbal del Penedès, 
Blanes, Bonrepòs i Mirambell, les Borges Blanques, les Borges del Camp, Borriana, Borriol, Botarell, Breda, Búger, 
Bunyola, Burjassot C Cabestany, Cabrera de Mar, Cabrils, Cadaqués, Calaf, Calafell, Caldes de Malavella, Caldes 
de Montbui, Calella, Callosa d’en Sarrià, Callús, Calonge, Calvià, Cambrils, Campanet, Campdevànol, el Campello, 
Campos, Canet d’en Berenguer, Canet de Mar, Capdepera, Carcaixent, Càrcer, Cardedeu, Cardona, Carlet, Cassà 
de la Selva, Castalla, Castell-Platja d’Aro, Castellar del Vallès, Castellbisbal, Castelldefels, Castelló d’Empúries, 
Castelló de la Plana, Castellterçol, Castellvell del Camp, Catarroja, el Catllar, la Cellera de Ter, Celrà, Centelles, 
Cerdanyola del Vallès, Ceret, Cervelló, Cervera, Ciutadella, Cocentaina, Collbató, Consell, Constantí, Corbera, 
Corbera de Llobregat, Corbins, Corçà, Cornellà de Llobregat, Costitx, Crevillent, Cubelles, Cullera, Cunit D Deià, 
Deltebre, Dénia E Eivissa, l’Eliana, Elna, Elx, l’Escala, Esparreguera, l’Espluga de Francolí, Esplugues de Llobregat, 
Esporles, l’Esquirol F Felanitx, Ferreries, Figueres, Finestrat, Flaçà, Flix, Fogars de la Selva, Foios, la Font d’en 
Carròs, Fornells de la Selva, Fortaleny, Franqueses del Vallès, la Fuliola G Gandia, la Garriga, la Garriguella, Gavà, 
Gelida, Girona, Gironella, Godall, Granollers, Guardamar del Segura, Guissona H l’Hospitalet de Llobregat, els 
Hostalets de Pierola, Hostalric I Igualada, Inca J la Jonquera L Linyola, la Llacuna, Llagostera, Llançà, Llaurí, 
Lleida, Lliçà d’Amunt, Llinars del Vallès, Llíria, Llocnou d’en Fenollet, Llocnou d’en Fenollet, Llorenç del Penedès, 
Lloret de Mar, Lloret de Vistalegre, Lloseta, Llubí, Llucmajor M Macastre, Malgrat de Mar, Manacor, Manises, 
Manlleu, Manresa, Manuel, Maó, Maria de la Salut, Marratxí, Martorell, Martorelles, el Masnou, Masquefa, 
Massamagrell, Massanassa, Matadepera, Mataró, Mediona, Meliana, Miralcamp, Mislata, Moià, Molins de Rei, 
Mollerussa, Mollet del Vallès, Monòver, Mont-roig del Camp, Montaverner, Montblanc, Montbrió, Montcada, 
Montcada i Reixac, Montgat, Montmeló, Montornès del Vallès, Montserrat, Montuïri, Móra la Nova, el Morell, 
Muro, Muro d’Alcoi, Museros, Mutxamel N Nàquera, Navarcles, Novetlè, Nules O Òdena, Olèrdola, Olesa de 
Bonesvalls, Olesa de Montserrat, Oliva, Olost, Olot, Onda, Ondara, Ontinyent, Orpesa P Palafolls, Palafrugell, 
Palamós, el Palau d’Anglesola, el Palau d’Anglesola, Palau-Solità i Plegamans, els Pallaresos, Pallejà, Palma, 
Palmera, el Papiol, Paterna, Pedreguer, Penàguila, Perpinyà, Petra, Petrer, Picanya, Piera, Piles, el Pinós, el Pla 
de Santa Maria, sa Pobla, la Pobla de Claramunt, la Pobla del Duc, Polinyà, Polinyà de Xúquer, Pollença, Ponts, 
Porqueres, Porreres, Portbou, Prada, Prades, el Prat de Llobregat, Prats de Lluçanès, Premià de Dalt, Premià de 
Mar, Puçol, el Puig de Santa Maria, Puigcerdà Q Quatretonda R Regencós, Reus, Riba-roja de Túria, Riola, 
Ripoll, Ripollet, la Roca del Vallès, Rocafort, Roda de Ter, la Romana, Roquetes, Roses, Rotglà i Corberà, Rubí, 
Rugat S Sabadell, Sagra, Salelles, ses Salines, Sallent, Salou, Salt, Sant Andreu de la Barca, Sant Antoni de 
Portmany, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Llobregat, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Cebrià del Rosselló, Sant 
Celoni, Sant Cugat del Vallès, Sant Cugat Sesgarrigues, Sant Esteve Sesrovires, Sant Feliu de Codines, Sant Feliu 
de Guíxols, Sant Fost de Campsentelles, Sant Francesc de Formentera, Sant Fruitós de Bages, Sant Guim de 
Freixenet, Sant Hilari Sacalm, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Jaume dels Domenys, Sant Joan, Sant Joan d’Alacant, 
Sant Joan de les Abadesses, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Joan les Fonts, Sant Josep de sa Talaia, Sant Julià de 
Ramis, Sant Julià de Vilatorta, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Llorenç des Cardessar, Sant Martí Sarroca, Sant Pere 
de Ribes, Sant Pere de Torelló, Sant Pere de Vilamajor, Sant Pere Pescador, Sant Pol de Mar, Sant Quirze del Vallès, 
Sant Sadurní d’Anoia, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Vicenç de Castellet, Sant Vicenç dels Horts, Sant Vicent del 
Raspeig, Santa Bàrbara, Santa Coloma de Cervelló, Santa Coloma de Farners, Santa Coloma de Gramenet, Santa 
Coloma de Queralt, Santa Cristina d’Aro, Santa Eugènia, Santa Eugènia de Berga, Santa Eulàlia de Ronçana, Santa 
Eulària des Riu, Santa Margalida, Santa Maria de Palautordera, Santa Maria del Camí, Santa Perpètua de Mogoda, 
Santa Susanna, Santanyí, Santpedor, Sarral, Sedaví, la Selva del Camp, Sencelles, la Sénia, Sentmenat, Seva, Silla, 
Sils, Simat de la Valldigna, Sineu, Sitges, Sollana, Sóller, Solsona, Son Servera, Soses, Sueca, Súria T Taradell, 
Tarragona, Tàrrega, Tavernes de la Valldigna, Teià, Térmens, Terrassa, Tiana, Tona, Tordera, Torelló, Tornabous, 
la Torre de Claramunt, Torreblanca, Torredembarra, Torrefarrera, Torrent, Torres de Segre, Torroella de Montgrí, 
Tortosa, Tossa de Mar, Traiguera, Tremp U Ullastrell, Ulldecona V Vacarisses, València, la Vall d’Uixó, Vallada, 
Valldemossa, Vallfogona de Balaguer, Valls, el Vendrell, Vic, Vila-real, Vila-rodona, Vila-seca, Vilablareix, Viladecans, 
Viladecavalls, Vilafranca de Bonany, Vilafranca del Maestrat, Vilafranca del Penedès, Vilajuïga, Vilamarxant, 
Vilanova de Segrià, Vilanova del Camí, Vilanova del Vallès, Vilanova i la Geltrú, Vilassar de Dalt, Vilassar de 
Mar, Viloví d’Onyar, Vinalesa, Vinaròs, Vinyols i els Arcs X Xàbia, Xàtiva, Xeraco, Xilxes, Xirivella i Xixona.

COMARQUES AMB MÉS CARRERS DEDICATS

852 CARRERS EN 476 POBLACIONS
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València

Barcelona

Palma

Sabadell

Reus

Marratxí

Sant Cugat del Vallès

Alcúdia

Roses

Tortosa

el Vendrell

Artà

Badalona

Girona

Santa Perpètua de Mogoda

Vic

POBLACIONS AMB MÉS CARRERS DEDICATS



POBLACIONS  
DE NAIXEMENT DELS  
LINGÜISTES PEL CARRER

Alcover
Josep Aladern

Balones
Joaquim Martí Gadea

Banyoles
Josep Ullastre

Barcelona
Miquel Arimany
Josep Balari
Joan Coromines
Pompeu Fabra
Jeroni Pau
Josep Roca-Pons

Benassal
Joaquim Garcia Girona

Benimarfull
Lluís Fullana

Castalla
Enric Valor

Centelles
Pere Barnils

Ciutadella
Francesc de B. Moll

Girona
Onofre PouIgualada

Rosalina Poch
Emili Vallès

l’Alguer
Josep Sanna

la Font d’en Carròs
Francesc Ferrer Pastor

Lleida
Samuel Gili i Gaya

Llíria
Josep Escrig

Maó
Antoni Febrer i Cardona

Menàrguens
Joan B. Xuriguera

Oliva
Gregori Maians

Olot
Josep Estorch

Palma
Marià Aguiló
Tomàs Forteza 
Ramon Llull
Antoni Oliver
Josep Tarongí

Penàguila
Bernat Fenollar

Reus
Ramon Amigó
Antoni de Bofarull
Gabriel Ferrater

Sabadell
Fèlix Amat

Sant Bartomeu del Grau
Antoni Griera

Tarragona
Antoni Rovira i Virgili

Torrent
Lluís Lamarca

Tortosa
Francesc Mestre i Noé

Traiguera
Pere Labèrnia

Tuïr
Carles Grandó

València
Joan Esteve
Josep Giner
Constantí Llombart
Lluís Revest
Carles Ros
Carles Salvador
Manuel Sanchis Guarner

Vila-real
Josep Nebot

Vilafranca del Penedès
Manuel Milà i Fontanals

Xàtiva
Manuel Joaquim Sanelo

Manacor
Antoni M. Alcover
Joan Josep Amengual

UBICACIONS DELS CARRERS DEDICATS
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Pompeu Fabra

Ramon Llull

Enric Valor

Manuel Sanchis Guarner

Antoni M. Alcover

Antoni Rovira i Virgili

Manuel Milà i Fontanals

Joan Coromines

Francesc de B. Moll

Carles Salvador

Marià Aguiló

Francesc Ferrer Pastor

Gabriel Ferrater

LINGÜISTES AMB MÉS CARRERS DEDICATS
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22%

Urbanització disseminada
15%
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Ciutadella Ontinyent

Santa Coloma de Cervellól’Eliana

Sant Vicent del Raspeig

Sant Pere de Torelló

Sevilla
Joaquim M. Bover



POMPEU FABRA 
I POCH
BARCELONA 1868 – PRADA DE 
CONFLENT 1948

OBRA, UNA TRIA

Ensayo de gramática del catalán moderno (1891)
Contribució a la gramàtica de la llengua catalana (1898)
Siŀlabari català (1904)
Tractat d’ortografia catalana (1904)
Gramàtica de la llengua catalana (1912)
Normes ortogràfiques (1913)
«Els mots àtons en el parlar de Barcelona» (1914)
Diccionari ortogràfic (1917)
Gramàtica catalana (1918)
Curs mitjà de gramàtica catalana (1918)
Ortografia catalana (1925)

«La Coordinació i la subordinació en els documents 
de la Cancilleria Catalana durant el segle XIV» 
(1926)

Diccionari general de la llengua catalana (1931)
El català literari (1932)
La conjugació dels verbs en català (1937)
Nova gramàtica catalana (1956)
Converses filològiques (1954-56)
Converses filològiques, 1 i 2 (1983-84)
Introducció a la Gramàtica Catalana (1987)
Diccionari Manual de la Llengua Catalana (1995)

Estudià la carrera d’enginyer industrial, i ocupà una cà-
tedra de química a l’escola d’enginyers de Bilbao. De molt 
jove, començà a dedicar-se a l’estudi del català i a la difu-
sió de la correcció de la llengua. Formà part de L’Avenç, on 
promogué (1890-91) la campanya per a la reforma ortogrà-
fica. El 1906 va participar en el I Congrés Interna cional de 
la Llengua Catalana amb la comunicació Qüestions d’or-
tografia catalana. El seu prestigi inteŀlectual va anar crei-
xent i el president de la Mancomunitat, Enric Prat de la 
Riba, el cridà per a dirigir un projecte de normativització 
lingüística del català. Un dels punts bàsics de l’ortogra-
fia defensada per Fabra va ser el respecte per la pronúncia 
dels dialectes i l’etimologia dels mots. Autor de la Gramá-
tica de la lengua catalana (1912), impulsà la promulgació de 
les Normes ortogràfiques (1913). Per encàrrec de l’IEC, que l’a-
doptà com a oficial, publicà la Gramàtica catalana (1918). És 
l’autor de les Converses filològiques i del Diccionari general de la 
llengua catalana (1932), concebut com a canemàs del futur 
diccionari de l’Institut. El Diccionari ortogràfic (1917) comple-
tà les Normes del 1913. Porta a terme el procés de codifica-
ció de la llengua catalana moderna.
 Fou membre fundador de la Secció Filològica de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans i president de la Secció (1917-1948). 
També va ser president de l’IEC entre els anys 1921 i 1935. 
Participà en el Primer Congrés Internacional de la Llengua 
Catalana (1906).
 El 1939 s’exilià, i pòstumament s’edità la seua nova Gra-
màtica catalana (1956). Fou catedràtic de la Universitat de 
Barcelona i, en esdevenir autònoma la Universitat, fou pre-
sident del patronat universitari (1933), i, per raó del seu 
càrrec, sofrí empresonament (1934). Esdevingué un home 
molt popular al país i, entre el 1931 i el 1936, fou objecte 
de molts i reiterats homenatges. La universitat de Tolosa 
(Llenguadoc) el nomenà doctor honoris causa, i la Societat 
Catalana d’Estudis Històrics, president honorari. El 18 de 
juny de 1990 el Parlament de Catalunya creà una nova uni-
versitat pública amb el nom de Pompeu Fabra.

VIAL 
Avinguda de Pompeu Fabra  
(Barcelona, el Barcelonès)

VIAL 
Monòlit de la plaça Pompeu Fabra 
(Calella, el Maresme)



RAMON LLULL
PALMA 1232- TUNIS 1316

OBRA, UNA TRIA

Llibre de contemplació en Déu (1271-74)
Llibre de l’ordre de cavalleria (1274-76)
Doctrina pueril (1274-76)
Llibre del gentil e dels tres savis (1274-76)
Llibre d’intenció (1276-83)
Llibre d’amic e amat (1276-83)
Llibre d’Evast e Blanquerna (1276-83)
Art demostrativa (1283)
Art compendiosa de la medicina (1285-87)
Llibre de meravelles (1287-89)
Llibre de Santa Maria (1290)
Cent noms de Déu (1292)
Arbre exemplifical (1295) 
Desconhort (1295)
Arbre de ciència (1295-96)
Tractat d’astronomia (1297)
Arbre de filosofia d’amor (1298)

El projecte LINGÜISTES PEL CARRER s’inicia l’any 2016. 
El mateix any que se celebra l’any Llull. Reconeixement, 
al qual volem sumar-nos, a un dels autors amb més pre-
sència, arreu de l’àmbit lingüístic, per la seua significa-
ció i representativitat de la nostra cultura i la nostra llen-
gua. És per això que el creador del català literari és inclòs 
dins del repertori d’autors que trobarem en el nomenclà-
tor urbà. Aquesta figura universal és alhora l’autor que 
apareix més repetidament arreu de tots els territoris de 
la llengua. 
 Escriptor, filòsof, místic, teòleg. Als trenta anys aban-
dona la vida familiar i social i comença una etapa de di-
fusió del seu sistema de pensament, que ell anomena 
Art. El seu objectiu és la conversió racional dels infidels 
al cristianisme. El Llibre de contemplació en Déu (1273-1274) 
fou redactada originàriament en àrab i traduïda després 
al català i al llatí. L’ús del català (també de l’àrab i del lla-
tí) està en funció de la seua missió de difusió de la fe. La 
seua producció en català és superior a qualsevol de les 
altres llengües de la seua obra (àrab, llatí i occità). El seu 
interès per arribar a tothom el porta a la redacció en ca-
talà. Una intencionalitat utilitària que Llull atorga prin-
cipalment i fonamentalment a la seua llengua: el català. 
 Llull explica en alguna de les seues obres la seua opció 
d’ús del català:

e fassa hom confegir en vulgar a son fill, al comen-
cament de aco que apendra, per tal que entena que 
configera [...]
 Doctrina pueril

La entencio per que nos esta amancia posam en 
vulgar, es per que los homens qui no saben latí pus-
quen haver art e doctrina com sapien ligar lur vo-
lentat a amar ab bona amor. e ncara. com sapien 
haver sciencia a conexer veritat: e encara, per la po-
sam en vulgar, que’ls homens qui saben latí hagen 
doctrina a parlar bellament en vulgar, usant dels 
vocables d’esta art, car molts homens son qui de la 
sciencia en lati no saben transportar en vulgar per 
defalliment de vocables, los quals per esta art haver 
poran.
 Art amativa

VIALS
A dalt, carrer de Ramon Llull  
(Alaior, Menorca)
A baix, carrer Ramon Llull  
(Arenys de Munt, el Maresme)

Arbre exemplifical (1295)
Arbre de ciència (1295-96)
Tractat d’astronomia (1297)
Arbre de filosofia d’amor (1298)
Cant de Ramon (1300)
Retòrica nova (1301)
Lògica nova (1303)
Llibre de voluntatr (1304)
Art breu (1308)
Fantàstic. Disputa del clergue Pere i de Ramon el 

fantàstic (1311)
Vida coetània.(1311)
Darrer llibre sobre la conquesta de Terra Santa (1312)
Art abreujada de predicació (1313)
Llibre de virtuts e pecats (1313)
Llibre de consolació d’ermità (1313)
Llibre de la ciutat del món (1314)



ENRIC VALOR  
I VIVES
CASTALLA 1911 – VALÈNCIA 2000

OBRA, UNA TRIA

Llibre de l’infant [beceroles inèdites escrites 
els anys trenta] (1995)

Lea valenciano en diez días (Breve método de 
pronunciación del catalán-valenciano-balear) 
(1966)

Curso de lengua valenciana (1966)
Millorem el llenguatge (1971)
Curs mitjà de gramàtica catalana, referida 

especialment al País Valencià (1977) 
La flexió verbal (1983)

Temes de correcció lingüística (1983)
Vocabulari fonamental (1988)
Vocabulari escolar de la llengua (1989)
Expressions peculiars de la llengua: locucions i 

frases fetes [amb Rosa Serrano] (1993)
Llista de paraules del Fabra que caldrà esmenar, 

reproduït a E. Casanova, «Aportacions 
d’Enric Valor a la lexicografia catalana: 
el Vocabulari Castellut de 1948, d’Enric 
Valor i Josep Giner».

Com a gramàtic, des de molt jove coŀlabora amb l’aportació 
de materials lèxics del valencià meridional per a la realit-
zació del Diccionari Català-Valencià-Balear, dirigit en aquell 
moment per Francesc de Borja Moll. També és el principal 
difusor de l’ortografia fabriana i defensor de les normes 
de l’Institut d’Estudis Catalans al País Valencià durant el 
franquisme, adaptant-les a la modalitat valenciana. Les se-
ues obres han estat d’una gran importància per a l’ense-
nyament i la difusió de la llengua pròpia del País Valencià.
 Després de la guerra participa activament en les tertúli-
es clandestines que van preparant l’ambient per al redreça-
ment lingüístic i cultural del país. És nomenat membre de 
l’Institut de Filologia Valenciana des de la seua fundació 
(1978), i de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Cata-
lans des del 1986. És membre del Consell Assessor de l’Ins-
titut Interuniversitari de Filologia Valenciana (1987) i Soci 
d’Honor i Vicepresident pel País Valencià de l’Associació 
d’Escriptors en Llengua Catalana. La Diputació de Valèn-
cia li concedeix el Premi Sanchis Guarner (1983) i l’Ajunta-
ment de València el Premi de les Lletres Valencianes (1985). 
L’any 1987 rep el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes.
 Uns mesos abans de morir, en el discurs pronunciat du-
rant la investidura com a Doctor Honoris Causa per la Uni-
versitat Politècnica de València, Enric Valor diu: 

«Davant de tot açò, cal dir que tots els valencians es-
tem moralment obligats a contribuir a l’ús, el conreu, 
el respecte i la difusió del valencià, el nostre català; 
i encara que els estudis d’altres llengües puga enri-
quir-nos, no podem consentir la destrucció cultural i 
espiritual del nostre poble per mitjà de la implanta-
ció totalitària d’un altre idioma. Com bé deia el meu 
amic Sanchis Guarner, la pèrdua de l’idioma propi 
significa la mort cultural d’una pàtria».

VIAL 
Carrer d’Enric Valor  
(Novetlè, la Costera)



MANUEL 
SANCHIS 
GUARNER
VALÈNCIA, 1911–1981

OBRA, UNA TRIA

La llengua dels valencians (1933)
Estudios de fonética y fonología catalanas (1947)
Noticia del habla de Aguaviva de Aragón (1949
Gramàtica valenciana (1950)
De toponímia aràbigo-valentina (1951) 
La cartografía lingüística en la actualidad y el atlas de la Península Ibérica (1953)
Els parlars romànics anteriors a la reconquesta de València i Mallorca (1955)
La cartografia lingüística catalana (1956)  
Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-1983)
Els valencians i la llengua autòctona durant els segles XVI, XVII i XVIII (1963)
Contribució al nomenclàtor geogràfic del País Valencià (1966)
«Estimem la nostra llengua» [amb Josep Melià] (1973) 
Aproximació a la història de la llengua catalana (1980) 

Manuel Sanchis Guarner ha estat un dels filòlegs i es-
tudiosos de la nostra llengua més reeixits del segle xx i 
un gran valencianista. Incansable estudiós del valencià 
i de la seua reivindicació. El seu mestratge inteŀlectual 
ha estat el referent de nombroses generacions de valen-
cians i les seues aportacions imprescindibles per a l’es-
tudi del valencià i de la llengua catalana en general. La 
seua trajectòria professional, com a filòleg, historiador i 
escriptor l’aboca a una vida dedicada a la filologia amb 
coŀlaboracions des de ben jove, juntament amb el seu 
mestre, Francesc de Borja Moll, en l’elaboració de l’Atlas 
Lingüístico de la Península Ibérica i en el Diccionari Català- 
valencià-balear, i a escriure llibres emblemàtics com La 
llengua dels valencians (1933), Gramàtica valenciana (1950), 
Els pobles valencians parlen els uns dels altres (1963-68), etcè-
tera. Aquest bagatge inteŀlectual i bibliogràfic li va pro-
porcionar diverses distincions honorífiques i conside-
racions acadèmiques: l’any 1952 és nomenat membre de 
la secció de filologia de l’Estudi General Luŀlià; el 1960, 
professor no numerari a la Universitat de València; el 
1961 ingressa en l’Institut d’Estudis Catalans; el 1966 és 
nomenat acadèmic corresponent de la Real Academia 
de la Historia, i dos anys després de la de Bones Lletres 
de Barcelona; el 1974 li concedeixen el Premi d’Honor de 
les Lletres Catalanes

VIAL 
Carrer de M. Sanchis Guarner (Xeraco, la Safor)



ANTONI M. 
ALCOVER  
I SUREDA
SANTA CIRGA 1862 – PALMA 1932

El 1886 és ordenat sacerdot i el 1888 és nomenat ca-
tedràtic del Seminari on ensenya història eclesiàs-
tica, teologia, oratòria sagrada, llengua i literatura 
mallorquines i història de Mallorca. Se serveix de la 
seua posició eclesiàstica per a projectar la seua obra 
més important, el Diccionari català-valencià-balear.
 El 5 de novembre de 1900 llig la Lletra de convit 
per tal de recaptar coŀlaboracions per a la confecció 
del gran diccionari de la llengua catalana. El 1906 
és l’impulsor del Primer Congrés Internacional de 
la Llengua Catalana amb l’assessorament del filòleg 
alemany Bernard Schädel. 
 Els viatges per diversos països europeus –Alema-
nya, França, Anglaterra, Suïssa i Bèlgica– li perme-
ten formar-se i entrar en contacte amb els filòlegs 
més destacats. Fa nombroses eixides filològiques 
arreu de les terres de parla catalana per a recollir la 
llengua viva i incloure-la a l’obra del Diccionari.
 El 1911 és nomenat president de la Secció Filolò-
gica de l’Institut d’Estudis Catalans. Continua els 
treballs del Diccionari amb l’ajuda del jove Francesc 

de B. Moll, coautor del Diccionari català-valencià-bale-
ar, també conegut com Alcover-Moll. El DCVB és un 
dic cionari integral, que reuneix la llengua literària, 
dialectal, antiga i moderna. Cada entrada inclou la 
morfologia del mot, la definició, la traducció al cas-
tellà, les diverses accepcions que té i expres sions de 
les quals forma part, la distribució dialectal, la pro-
núncia fonètica, sinònims, l’etimologia i exemples 
de frases de la llengua viva i de frases de la llengua 
escrita on es recull.

OBRA, UNA TRIA

Diccionari català-valencià-balear, 10 volums (1930-1962)
Doctrina sobre la llengua de les Balears i de València 

(2001)
Dietaris de les eixides, 1900-1902 (2001)
La flexió verbal en els dialectes catalans. Les dades i els 

mapes (2001)
Dietari de l’excursió filològica 1906 (2006)

El 1921 es trasllada a Mallorca i comença a treballar 
amb mossèn Alcover en la preparació del Diccionari 
català-valencià-balear, del qual serà secretari perma-
nent. Moll, tot seguint els seus mestres –Alcover, 
Schädel, Meyer-Lübke–, emprén i publica rigorosos 
estudis lingüístics. 
 Després de la mort d’Alcover dissol l’editorial Al-
cover i funda la Biblioteca Les Illes d’Or. El 1934 
funda l’editorial Moll. Hi publica el primer volum 
de l’Aplec de rondaies mallorquines d’Alcover. A partir 
del 1949 es reprén la tasca del Diccionari, que s’aca-
ba d’editar el 1962, any en què funda l’Obra Cultural 
Balear i la revista Raixa.
 Universitats (Basilea, Barcelona, València, Bale-
ars) i diverses institucions en reconeixement a la 

seua tasca el nomenen Doctor Honoris Causa. Tam-
bé va ser vicerector de l’Estudi General Luŀlià. 
 Li va ser atorgat el Premi d’Honor de les Lletres 
Catalanes el 1971, i el 1981 la Medalla d’Or de la Ge-
neralitat de Catalunya.

OBRA, UNA TRIA

Diccionari català-valencià-balear, 10 volums (1930-1962)
Gramàtica històrica catalana (1952)
Els llinatges catalans (1959)
Diccionari català-castellà (1977)
Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears 

(1982)

MAPA

• Antoni M. Alcover• Francesc de B. Moll• Carrers dedicats als dos lingüistes

FRANCESC  
DE B. MOLL  
I CASASNOVAS
CIUTADELLA 1903 – PALMA 1991



ANTONI  
ROVIRA  
I VIRGILI
TARRAGONA 1882 – PERPINYÀ 1949

Escriptor, periodista, historiador, traductor i polític. Als vint-
i-dos anys estrena el drama ibsenià Nova vida (1904-1905) a 
l’Ateneo Tarraconense de la Clase Obrera. Després de l’intent 
fallit de catalanitzar l’Ateneo, funda l’Ateneu Tarragoní. És 
un dels fundadors de la Societat Catalana d’Edicions (1911), 
que publica principalment assaigs, però també noveŀles, poe-
sia i narrativa breu d’autors modernistes i noucentistes. L’any 
següent crea la Revista de Catalunya. Escrigué una cinquantena 
d’obres de caire històric i polític sobre el catalanisme. Preo-
cupat per la consolidació social de la normativització de la 
llengua catalana duta a terme per l’Institut d’Estudis Cata-
lans i Pompeu Fabra, publica alguns estudis i articles.
 El 1991 es crea la universitat pública Rovira i Virgili, a Tar-
ragona, amb l’elecció de la seua denominació com a home-
natge i reconeixement a la seua tasca.

Filòleg, historiador de la literatura i escriptor. Va ocupar 
un lloc destacat en la Renaixença literària i en la restaura-
ció dels Jocs Florals. Cal destacar les seues contribucions a 
l’estudi de la dialectologia. L’any 1861 va proposar la divi-
sió dels dialectes catalans en oriental i occidental, atenent 
al tractament de les vocals àtones. Estudia els dialectes 
baleàrics, l’alguerès i altres parlars peninsulars, com el ca-
talà de l’Aragó o les comarques del sud del País Valencià. 
Publicà diversos articles a la premsa i l’opuscle Estudios de 
lengua catalana (1875), un dels primers intents de descripció 
científica del català, aportació important a l’estudi de la 
gramàtica. El 1865 se li premia l’estudi Ressenya històrica i 
crítica dels antics poetes catalans i es pot considerar que rein-
trodueix la prosa científica en llengua catalana.

OBRA, UNA TRIA

«Acerca de los dialectos de la lengua d’Oc, es decir del 
galo meridional y del catalán» (1859)

La llengua catalana a Sardenya (1869)
Estudios de lengua catalana (1875) 
Projecte d’ortografia catalana (1915)

VIAL 
Carrer de Rovira i Virgili (Prades, el Baix Camp)

VIAL 
Carrer Milà i Fontanals (Olèrdola, l’Alt Penedès)

OBRA, UNA TRIA

Novíssima ortografía catalana. Vocabulari ortogràfic 
segons les Normes de l’Institut d’Estudis Catalans 
(1913) 

Diccionari català-castellà & castellà-català (1913)



JOAN 
COROMINES  
I VIGNEAUX
BARCELONA 1905 – PINEDA DE MAR 1997

OBRA, UNA TRIA

Vocabulario aranés (1931)
Estudis de toponímia catalana (1965-1970)
Lleures i converses d’un filòleg (1971)
Tópica hespérica. Estudio sobre los antiguos dialectos,  

el substrato y la toponímia romances (1972) 
Entre dos llenguatges (1976-1977)
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana 

[amb Joseph Gulsoy, Max Canher, Carles Duarte  
i Àngel Satué] 9 volums (1980-1991)

Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico  
[amb José A. Pascual] (1980-1991)

Les Homilies d’Organyà. Edició crítica, millorada  
i comentada per Joan Coromines (1989)

El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis 
lexicals sobre el gascó (1990)

Onomasticon cataloniae, 8 volums (1989-1997) 

Va estudiar a la Facultat de Filosofia i Lletres de Barcelona, 
als Estudis Universitaris Catalans i a la Fundació Bernat 
Metge. Va completar estudis a Montpeller (1927), a Madrid 
(1928), a Zuric (1929), i a París (1930). Va publicar la tesi 
doctoral, Vocabulario aranés, el 1931. El mateix any va ini-
ciar els treballs científics de l’Onomasticon cataloniae, recull 
onomàstic exhaustiu de tots els territoris de parla catala-
na, explicat des d’una perspectiva etimològica i lingüís-
tica. Al 1939 s’exilià, obtingué una plaça de professor a la 
Universitat de Cuyo (Argentina) i després a Xicago (EUA). 
 Va ser membre de l’Institut d’Estudis Catalans des del 
1950. Treballà en l’elaboració del Diccionario crítico etimológi-
co castellano e hispánico, amb la coŀlaboració de José A. Pas-
cual. El 1980 comença a publicar-se el Diccionari etimolò-
gic i complementari de la llengua catalana. Compost per 
nou volums, és un diccionari crític, etimològic, històric i 
comparatiu. 
 De guardons, destaquen la Medalla d’Or de la Generali-
tat (1980), el Premi d’Honor Jaume I (1981), el Premi d’Ho-
nor de les Lletres Catalanes (1984), el Premio Nacional 
de las Letras Españolas (1989), el Premi Sanchis Guarner 
(1989), el Premi Nacional de Cultura (1995) i el Premi de la 
Institució de les Lletres Catalanes (1996).  
 El 1995, amb motiu del seu norantè aniversari, va rebre 
un homenatge de tot el domini lingüístic. També, l’Acadè-
mia de la Llengua Basca el va nomenar acadèmic d’honor 
de la corporació (Euskaltzain ohorezko).
 El 1998 es va inaugurar a la Universitat de Salamanca 
una càtedra d’estudis catalans, que porta el nom del filòleg 
Joan Coromines. 

VIAL 
Carrer de Joan Coromines  
(Terrassa, el Vallès Occidental)



CARLES 
SALVADOR  
I GIMENO
VALÈNCIA 1893–1955

OBRA, UNA TRIA

Vocabulari ortogràfic valencià. Precedit d’una Declaració 
i Normes ortogràfiques (1933)

Ortografia valenciana (1934)
Morfologia valenciana (1935)
«Petit vocabulari de Benassal». Dins Misceŀlània 

Fabra (1944)
El Llibre de Rúbriques de Benassal (1948)
Gramàtica valenciana (1951)
Les festes de Benassal (1952)
Parleu bé (notes lingüístiques) (1957) 

Estudià la carrera de mestre i de ben jove entrà en con-
tacte amb els moviments valencianistes. El 1915 obté la 
plaça de mestre a Benassal. Participa activament en el 
moviment de renovació pedagògica que defensa la va-
lencianització de l’escola II coŀlabora en diverses publi-
cacions periòdiques, alhora que emprén la seua creació 
literària.
 El juliol de 1932, participa en I’Escola d’Estiu de Bar-
celona i el 21 de desembre del mateix any se signen les 
Normes de Castelló, un acord dels inteŀlectuals valen-
cians sobre les normes ortogràfiques del valencià, que 
significava la fi de l’anarquia ortogràfica i el reconeixe-
ment de la unitat lingüística amb el català. L’estiu del 
1933, organitza, amb altres mestres, la I Colònia Escolar 
Valencianista, a Sant Pau d’Albocàsser. Durant la guer-
ra civil, continua l’activitat gramatical i docent. El 1951 
fundà, dins Lo Rat Penat, els cursos de llengua i litera-
tura valenciana. Desenvolupà una intensa activitat in-
teŀlectual i cívica per la normalització lingüística i cul-
tural del País Valencià. La seua contribució lingüística 
i social se centra sobretot en l’ensenyament, en la crea-
ció literària, en la difusió de la normativa gramatical i 
ortogràfica i en el compromís cívic i patriòtic.

VIALS 
A l’esquerra, carrer Carles Salvador 
(Onda, la Plana Baixa) 
A la dreta, carrer Carles Salvador 
(Benicàssim, la Plana Alta)



Cursà la carrera de Filologia romànica a la Universitat de 
Barcelona i des de 1967 és professor de lingüística i crítica 
literària a la Universitat Autònoma. Entre el 1969 i el 1972 
escriu una sèrie d’articles sobre lingüística a la revista Ser-
ra d’Or, amb el títol De causis linguae. D’aquests, destaca l’es-
bós d’una teoria mètrica basada en el component fonolò-
gic de la gramàtica generativotransformacional proposada 
per Chomsky i Halle i, alhora, un estudi de les gramàti-
ques de Pompeu Fabra. El curs 1971-72 és professor de gra-
màtica transformacional a la Universitat de Barcelona. 
 Tots els seus treballs lingüístics, iniciats el 1966, els pu-
blicà el seu germà Joan Ferraté el 1981. Entre altres, podem 
parlar d’unes primeres pàgines d’una gramàtica inacaba-
da, escrits sobre la història de la lingüística, la llengua 
normativa i l’ensenyament, la tasca del gramàtic… 

MARIÀ AGUILÓ  
I FUSTER
PALMA 1825 – BARCELONA 1897

El 1844 es traslladà a Barcelona per cursar la carrera de 
Dret. Entrà en contacte amb inteŀlectuals com J. Rubió i 
Ors o M. Milà i Fontanals. El 1858 fou nomenat biblioteca-
ri de la Universitat de València, on entrà en contacte amb 
W. Querol i T. Llorente. El 1860 la seua extensa Bibliogra-
fia Catalana fou premiada a Madrid, es publicà pòstuma-
ment amb el títol definitiu de Catálogo de las obras en lengua 
catalana impresas desde 1474 hasta 1860. El 1871 fou nomenat 
director de la Biblioteca Universitària de Barcelona. Fou 
membre de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, de la 
Reial Acadèmia de la Història i de la Societat Arqueològica 
Luŀliana. El seu coneixement de la literatura tradicional, 
dels clàssics catalans i de la llengua viva i dialectal li ator-
garen uns coneixements lingüístics sòlids, que tendiren a 
la fixació i a la depuració de l’idioma. 

OBRA, UNA TRIA

Sobre el llenguatge (1981)

OBRA, UNA TRIA

Diccionari Aguiló, 4 volums (1988)

VIAL 
Carrer d’en Marian Aguiló
(Felanitx, Migjorn)

VIAL 
Carrer de Gabriel Ferrater  
(Cambrils, el Baix Camp)



FRANCESC 
FERRER  
I PASTOR 
LA FONT D’EN CARRÒS 1918 – VALÈNCIA 2000

OBRA, UNA TRIA

Diccionari de la rima (1956, 1980)
Vocabulari castellà-valencià (1967)
Vocabulari valencià-castellà (1967)
Lliçons d’ortografia (1973)
Diccionari general (1985)
Diccionari valencià escolar (1987)
Diccionari escolar valencià-castellà i castellà-

valencià (1994)
Gramàtica valenciana (1994)

A la postguerra, va començar la seua activitat com a pro-
fessor dels cursos de llengua que organitzava «Lo Rat Pe-
nat» (1940-1963). L’augment d’alumnes en aquests cursos 
va fer que s’edités una gramàtica, per C. Salvador, i uns 
textos lingüístics, per Ferrer Pastor. Aquest llibre (1956) 
va guanyar el premi de l’Ajuntament de València al millor 
llibre publicat aquell any. També fou professor dels cursos 
Carles Salvador i dels cursos de Lingüística Valenciana i 
la seua Didàctica organitzats per l’ICE de la Universitat 
de València. Va dedicar gran part de la seua vida a l’estudi 
de la llengua, destacant com a gramàtic i lexicògraf. Fou 
un dels membres fundadors d’Acció Cultural del País Va-
lencià, i membre de la Comissió d’Honor del II Congrés 
Internacional de la Llengua Catalana. Tota aquesta tra-
jectòria vital es reconegué amb diversos guardons: Premi 
Sanchis Guarner (1988), Homenatge de la Primera Troba-
da d’Escoles en Valencià, Premi Cavaller Tirant del gre-
mi de llibrers pel seu treball de defensa del llibre valencià 
(1991), membre del Comité d’Honor del 1r Congrés d’Es-
cola Valenciana (1993), Premi Extraordinari del Centenari 
d’El Micalet (1993), Premi d’Honor de les Lletres de la Ge-
neralitat Valenciana (1994), Porrot d’Honor (1995). El 1994 
va ser nomenat fill predilecte del seu poble, la Font d’En 
Carròs. El 2000 rebé la Medalla d’Or de la Universitat de 
València. el 2001 la Mancomunitat de Municipis de la Sa-
for creat el Guardó Ferrer Pastor de la Mancomunitat de 
Municipis de la Safor. El 2009 es creà la Fundació Fran-
cesc Ferrer Pastor.

VIAL 
Carrer de Francesc Ferrer Pastor  
(Onda, la Plana Baixa)



CRONOLOGIA
OBRES MÉS SIGNIFICATIVES  
DELS LINGÜISTES REPRESENTATS  
A LES NOSTRES VIES URBANES
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Ramon Llull
Joan Esteve, Liber Elegantiarum
Regla d’esquivar vocables e mots grossers i pagesívols. Inicialment atribuïda a 

Bernat Fenollar i Jeroni Pau podria ser obra únicament de Pere Miquel 
Carbonell

Onofre Pou, Thesaurus puerilis (vocabulari català-llatí)
Josep Ullastre, Gramàtica catalana embellida amb dos ortografies
Carles Ros, Diccionario castellano-valenciano
Gregori Maians Ciscar (1699-1781), Diccionari castellà-valencià
Antoni Oliver (1711-1787), Vocabulario mallorquín, castellano y latín
Manuel Joaquim Sanelo, Diccionario valenciano-castellano
Antoni Febrer, Diccionari menorquí, espanyol, francès i llatí
Fèlix Amat, Diccionari catalán-castellano-latino, editat per Joaquim Esteve
Joan Josep Amengual, Gramática de la lengua mallorquina 
Lluís Lamarca, Ensayo de un diccionario valenciano-castellano
Pere Labèrnia, Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana i 

llatina
Josep Escrig, Diccionario valenciano-castellano
Pau Estorch, Gramática de la lengua catalana
Joan Josep Amengual, Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín
Manuel Milà i Fontanals proposa la divisió dialectal del català en dos 

grans blocs: l’oriental i l’occidental
Joaquin M. Bover (1810–1865), Diccionario manual mallorquín-castellano
Antoni de Bofarull, Gramática de la lengua catalana
Josep Tarongí, Diccionari mallorquí-castellà
Constantí Llombart. Tercera edició del Diccionario valenciano-castellano de 

Josep Escrig, corregida i augmentada amb mots, frases, locucions, 
modismes y refranys.

Josep Balari, Estudios etimológicos
Joaquim Martí Gadea, Diccionario general valenciano-castellano
Josep Nebot, Apuntes para una gramática valenciana popular
Josep Aladern, Diccionari popular de la llengua catalana
Francesc Mestre i Noé, Vocabulari català de Tortosa
Antoni Rovira i Virgili, Diccionari català-castellà castellà-català
Pere Barnils, Estudis fonètics (1917)
Marian Aguiló, Diccionari Aguiló
Tomàs Forteza, Gramàtica catalana
Lluís Fullana, Gramática elemental de la llengua valenciana
Pompeu Fabra, Gramàtica catalana 
Lluís Fullana, Vocabulari ortográfic valenciá-castellá
Joaquim Garcia Girona, Vocabulari del Maestrat
Antoni Griera, Atlas lingüístic de Catalunya
Emili Vallès, Diccionari català iŀlustrat
Lluís Revest, La llengua valenciana. Notes per al seu estudi i conreu
Mossèn Alcover i Francesc de B. Moll, Diccionari català-valencià-balear
Samuel Gili Gaya, Estudi fonètic del parlar de Lleida
Pompeu Fabra, Diccionari general de la llengua catalana
Josep Giner Marco, La conjugació dels verbs valencians
Carles Salvador, Petit vocabulari de Benassal
Carles Grandó, Vocabulari rossellonès
Manuel Sanchis Guarner, Gramàtica valenciana
Carles Salvador, Gramàtica valenciana
Miquel Arimany, Diccionari català general
Francesc de B. Moll, Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears 
Josep Roca Pons, Introducció a l’estudi de la llengua catalana 
Joan Baptista Xuriguera, Nou diccionari de la llengua catalana
Enric Valor, Curs mitjà de gramàtica catalana, referida al País Valencià 
Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
Gabriel Ferrater, Sobre el llenguatge 
Rosalina Poch, Nou vocabulari de barbarismes
Francesc Ferrer Pastor, Diccionari general
Josep Sanna, Diccionari català de l’Alguer
Enric Valor, Vocabulari escolar de la llengua
Joan Coromines, Onomasticon cataloniae
Ramon Amigó, Introducció a la recerca en toponímia i antroponímia
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