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Joan Coromines, en una imatge dels últims anys de la seva vida. / SAÜL GORDILLO

Ara fa un segle va néixer Joan Coromines, el filòleg català més

important de la segona meitat del segle XX. Els imponents volums que

ens va llegar són el testimoni de la seva vida i de la seva obra

JOSEP FERRER I COSTA

J Doncs sí, va ser un 21 de març
de 1905, sota el signe d’Àries,
que va néixer Joan Coromines i
Vigneaux. L’alegria a can Coro-
mines, no exempta de temor, ja
que el primer fill havia mort pocs
mesos després de néixer, devia
ser immensa. En aquest cas,
afortunadament, la història no
es va repetir i Joan Coromines
fou el gran dels nou fills que va
tenir el matrimoni format per
l’advocat, polític i escriptor Pere
Coromines i Montanya (Barce-
lona, 1870-Buenos Aires, 1939)
i la pedagoga Celestina Vig-
n e a u x i C i b i l s ( G i r o n a ,
1878-Barcelona, 1964).

Joan Coromines va ser sem-
pre un estudiant brillant. Des-
prés d’acabar el batxillerat amb
matrícula d’honor, es matricula
alhora a la carrera de dret —se-
gurament per satisfer els desit-
jos del pare, amb qui sempre tin-
gué una sintonia molt especial—
i de filologia i lletres. De fet, pe-
rò, la vocació filològica del jove
Coromines ja estava decidida.

Montpeller, Madrid, Zuric i
París
Per culpa de les activitats políti-
ques clandestines en contra de la
Dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930), l’any 1925 el jove
Joan Coromines es veu obligat a
fugir del país. El seu pare l’em-
barca al port de Tarragona per
evitar que sigui represaliat. Joan
Coromines es dirigeix cap a la
Universitat de Montpeller, on
entrarà en contacte amb dos
professors, G. Millardet i M.
Grammont, que van ser provi-
dencials per als seus estudis, ja
que corregiren algunes de les
mancances de la seva formació.
Desprésd’unanytornaaCatalu-
nya i el 1928 s’instal·la a Madrid
per seguir els cursos de doctorat.
La seva tesi doctoral, titulada
Vocabulario aranés, va obtenir la
qualificació d’excel·lent i va ser
premiat amb una beca per anar a
estudiar a Zuric. El professorat
i la Universitat de Zuric van
deixar bocabadat el jove docto-
rat. Sobretot el mestratge de Ja-
kob Jud, que Joan Coromines va
considerar sempre, juntament
amb Pompeu Fabra, un dels dos
mestres més importants de la
seva formació.

Coromines,
cent anys
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El filòleg llegint a l’enterrament del seu pare, l’advocat, polític i escriptor Pere Coromines. / ÀLBUM COROMINES

Un retrat de família de l’any 1911. / A.C. Joan Coromines amb la seva dona, Bàrbara de Haro, 1950. / A.C. Amb el seu col·laborador Joseph Gulsoy, l’any 1993. / A.C.

Les xiruques van ser una

de les eines fonamentals

de Coromines en les

seves excursions de

recerca lingüística per tot

el territori català. / S.G.

La guerra
Un cop acabada la seva formació

acadèmica, Pompeu Fabra l’in-

corpora a les Oficines Lexico-

gràfiques de l’Institut d’Estudis

Catalans i, a més, fa de professor

a la Universitat de Barcelona,

que sempre considerà la seva

universitat. L’esclat de la Gue-

rra Civil (1936-1939) el troba a

Madrid fent gestions acadèmi-

ques i participa en la reducció

dels facciosos atrinxerats. Poc

després torna a Barcelona i in-

tenta recuperar una certa nor-

malitat. L’estiu de 1938 va ser

mobilitzat i destinat a la Secció

d’Informació de l’Estat Major.

El 7 de febrer traspassa la fron-

tera amb destinació al camp de

refugiats de Sant Cebrià de Ros-

selló. Poc després és a París amb

la dona, Bàrbara de Haro, amb

qui s’havia casat feia poc més

d’un any, els pares i els germans.

Troia s’havia perdut.

Mitja vida d’exili
Joan Coromines trobà feina en

una petita i nova universitat ar-

gentina. Es tractava de la Uni-

versidad Nacional de Cuyo, si-

tuada als peus dels Andes ar-

gentins, lluny de tot arreu. Tre-

ballador incansable, s’havia

proposat enllestir en un temps

rècord una obra descomunal: la

redacció en solitari d’un diccio-

nari etimològic de la llengua

castellana elaborat amb criteris

científics, obra que no existia,

mentre somiava poder tornar i

fer el de la seva llengua. Entre-

mig, però, té temps d’editar des

de l’Argentina la Miscel·lània

Fabra (1944), que la guerra ha-

via impedit que es publiqués a

Barcelona. Gràcies a una beca

de la Fundació Guggenheim, a

finals de 1945 abandona l’Ar-

gentina per instal·lar-se a Nova

York i,pocdesprésa

Chicago, contractat

per la prestigiosa

University of Chica-

go. Va ser en aques-

ta ciutat on enllestí

el Diccionario críti-

co etimológico de la

lengua castel lana

(1954-1957) —refós

més tard en el Dic-

cionario crítico eti-

mológico castellano

e h i s p á n i c o

(1980-1991)—, que

li donà una fama i un prestigi in-

ternacionals dins el món de la fi-

lologia romànica.

Fins l’any 1952 Coromines

no tornà a trepitjar terra catala-

na. Quan ho féu va ser per ocu-

par la butaca de la Secció Filolò-

gica de l’IEC que Fabra havia

deixat lliure amb la seva mort.

Amb l’IEC, les rela-

cions van patir alts i

baixos, segurament

perquè Coromines

e s p e r a v a m a s s a

—mentre que d’al-

t res n ’esperaven

massa poc— d’a-

questa corporació

acadèmica que la

dictadura franquis-

ta havia condemnat

a les catacumbes. A

partir d’aquell any,

Coromines va poder

concentrar la docència i passar

mig any a Catalunya, on va con-

tinuar les seves enquestes eti-

mològiques i les sevesrecerques

iniciades abans de la guerra per

al seu diccionari etimològic ca-
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El president Josep Tarradellas va distingir Coromines amb la Medalla d’Or de la Generalitat. / EFE

SAÜL GORDILLO

J La seu de la Fundació Pere Coromines a
Sant Pol de Mar (Maresme) —creada in ex-

tremis poc abans de la mort de Joan Coro-
mines, i que porta el nom del pare per desig
exprés del filòleg en el testament— s’inau-
gurarà abans d’acabar l’any. El president de
la fundació, Max Cahner, que va ser col·la-
borador personal de Coromines i n’és l’edi-
tor, confia oblidar aviat els problemes tèc-
nics del projecte de rehabilitació de la casa.
El projecte es va aprovar al final de l’any
2000, i ara només queda pendent la clima-
tització i la impermeabilització de l’edifici.

Can Coromines, situada a primera línia
de mar, havia estat la seu de l’Ajuntament
i va servir de residència d’estiu de la família
del polític, escriptor i economista Pere Co-
romines i de la pedagoga Celestina Vig-
neaux. Després de la Guerra Civil espanyo-
la, però, els feixistes van convertir la casa
—que encara conserva l’escut de la vila a la
façana— en seu local de la Falange. Quan

la família va recuperar la casa pairal, va llo-
gar-la i fins pocs anys abans de la mort de
Joan Coromines es va convertir en un
hostal.

Actualment, els treballs a Can Coromi-
nes consisteixen a traslladar la biblioteca
(que supera els 20.000 volums) i l’arxiu par-
ticular de l’autor del Diccionari etimològic,
instal·lats fins fa poc temps de manera pro-
visional en un magatzem municipal de Sant
Pol. De l’antic edifici, només se n’ha conser-
vat les parets exteriors i la façana. La resta
és de nova planta, amb un espai útil de 450
metres quadrats, distribuïts en planta baixa
i dos pisos.

La planta baixa consta de recepció, sala
polivalent i el magatzem de l’arxiu i de la bi-
blioteca. Un pati interior proporciona llum
natural a la part de l’edifici que no dóna al
mar. La primera planta (pensada per als es-
tudiosos) està distribuïda entre la sala de
lectura de la biblioteca, la sala de consulta
de l’arxiu i una gran aula. El segon pis dis-

posa de dos despatxos i de sala de reunions,
i dóna accés al terrat superior, un espai pri-
vilegiat per les seves vistes davant del mar.

El cost de l’obra superarà finalment el
miliód’euros.S’haencarit,peròelpresident
de la fundació agraeix el suport públic tant
de la Diputació de Barcelona com de la Ge-
neralitat de Catalunya —amb l’anterior go-
vern i l’actual—, així com de les obres so-
cials de ‘la Caixa’ i Caixa Catalunya. L’obs-
tinació de Cahner i la seva diplomàcia han
ajudat en la implicació pressupostària de les
administracions en un projecte que ha de
servir per rellançar l’obra i la figura de Joan
Coromines. Tot i viure reclòs al seu domicili
de Pineda de Mar, entregat els últims anys
de la seva vida a l’únic propòsit d’enllestir la
magna obra, Coromines va tenir contacte
amb els presidents Josep Tarradellas i Jordi
Pujol, i amb Pasqual Maragall en la seva
èpocad’alcaldedeBarcelona.Alaciutat,en
unaplaçadelRaval,hihaunaplaçaqueduu
el seu nom des del 1997.

La seu de la fundació s’inaugurarà abans d’acabar l’any

talà i per a l’Onomasticon Ca-

taloniae, un diccionari etimo-
lògic dels noms de lloc.

Tot i el prestigi internacio-
nal, Coromines era pràctica-
ment desconegut fora dels
àmbits acadèmics i especialit-
zats. És clar que la situació de
genocidi lingüístic i cultural
que patien tots els Països Ca-
talans no afavoria el contrari.
La publicació d’un opuscle di-
vulgatiu, El que s’ha de saber

de la llengua catalana (1954),
que va ser un èxit inesperat, va
començar a trencar aquesta
tendència, que publicacions
com el volum doble Estudis de

t o p o n í m i a c a t a l a n a

(1965-1970) i el volum mis-
cel·lani Lleures i converses

d’un filòleg (1971) van refer-
mar. Premis com el doctorat
honoris causa per la Sorbona
de París (1978), la Medalla
d’Or de la Generalitat de Ca-
talunya (1980) i el Premi
d’Honor de les Lletres Cata-
lanes (1984), entre d’altres,
que valoraven no només la
seva vàlua científica, sinó
també la seva trajectòria cívi-
ca de defensa insubornable de
la nostra llengua i del nostre
país, van capgirar la situació.

El «Diccionari etimològic
català»
El nostre filòleg es jubilà l’any
1967 tenint encara pendent la
realització de les seves grans
obres: el Diccionari etimolò-

gic i complementari de la llen-

gua catalana i l’Onomasticon

Cataloniae, obres de tota una
vida. Va ser providencial en la
plasmació d’aquestes obres el
seu editor i col·laborador Max
Cahner, amb qui va contactar
durant la dècada dels setanta.
Aquells projectes llarg temps
esperats, finalment es van fer
realitat. Joan Coromines co-
ronava a les seves velleses, un
rere altre, els diversos volums
d’aquestes obres de tità, que
va concloure pràcticament al
llit de mort, esdevinguda el 2
degenerde1997,a l’edatde91
anys. Cent anys després, el far
deconstànciaenlafeina,defi-
delitat a la nostra llengua i al
nostre país, de superació dels
entrebancs, que Joan Coro-
mines va encendre en néixer,
encara brilla per a nosaltres.
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Coromines i un enquestat durant la recollida de materials toponímics a Arcavell, 1936. / A.C.

Visita del president Jordi Pujol a la casa de Pineda de Mar, 1992. / A.C.

Al Pirineu, amb J.M. de Casacuberta i Pompeu Fabra, entre d’altres. / A.C.

Pasqual Maragall li va lliurar la Medalla d’Or de Barcelona, 1996.

SAÜL GORDILLO

J La Generalitat de Catalunya va aprovar el
22 de febrer passat la constitució d’una co-
missió organitzadora dels actes commemo-
ratius del naixement de Joan Coromines.
Formada per sis membres (quatre de desig-
nats pel govern, un per l’Institut d’Estudis
Catalans i un per la Fundació Pere Coromi-
nes), la comissió pretén definir un programa
per divulgar la vida i l’obra de l’eminent fi-
lòleg, a l’estil dels anys dedicats a Fabra o
Verdaguer. L’Institut d’Estudis Catalans ha
organitzat un programa d’actes entre abril i
maig, amb conferències de Germà Colón,
José Antonio Pascual, Eva Buchi, Aitor Ca-
rrera, Xavier Terrado, Joan Pujadas, Josep
Ferrer, Max Cahner, Carles Duarte, Joan
Ferrer, Aina Moll i Antoni M. Badia i Mar-
garit, entre d’altres. La Fundació Pere Coro-
mines i la Societat General d’Autors i Edi-
tors han organitzat durant aquest mes de
març un cicle de lectures dramatitzades de
l’obra epistolar que Joan Coromines va

mantenir amb Josep Pla, Joan Fuster, Hipò-
lit Nadal i Mallol, Avel·lí Artís i Balaguer i
Carles Riba. El nebot del filòleg, Albert Co-
rominas, que és el director del cicle, sosté
que les institucions es mostren passives res-
pecte al centenari i addueix que «els perso-
natges incòmodes al poder no se’ls cuida».
Sant Pol de Mar i Pineda de Mar (població
on el filòleg va viure els últims anys) són les
localitats del Maresme que no deixaran pas-
sar per alt el centenari. A la capital mares-
menca, Mataró, preparen una sèrie d’actes
per al setembre. A Pineda de Mar, l’Ajunta-
ment ha impulsat l’exposició Centenari de

Joan Coromines i ha editat un opuscle per di-
fondre, entre els escolars, la trajectòria i el
llegat científic del filòleg. Sant Pol de Mar,
en canvi, afronta la commemoració des d’u-
na òptica força atractiva: més enllà de les ter-
túlies i taules rodones, s’hi ha fet un concert
de cobla amb lectura de fragments del llibre
Jardins de Sant Pol (obra de Pere Coromi-
nes) i l’estrena d’una sardana dedicada al fi-

lòleg, una excursió pel Montnegre i actes
adreçats als escolars del municipi.

Però l’acte que segurament tindrà més
impacte popular i mediàtic dels que s’han
anunciat fins ara serà l’exposició que la Fun-
dació Caixa Catalunya organitzarà a l’espai
de L’Entresòl de La Pedrera de Barcelona,
previstaperal setembre.L’artistasantpolenc
Perejaume —vinculat els últims anys a Co-
romines— prepara una intervenció per a
l’exposició. La inauguració de la Fundació
Pere Coromines serà, juntament amb la
mostra de La Pedrera, l’altre punt fort del
centenari. La revista Serra d’Or ha aparegut
aquest febrer amb un número especial dedi-
catal filòleg.RevistadeCatalunyahapublicat
també articles de Max Cahner, Joan Pujadas
i Josep Ferrer, i en els propers números pu-
blicarà articles de Josep Gulsoy i traurà a la
llum textos inèdits de Joan Coromines: la
traducció de la Bucòlica primera de Virgili,
dues cartes inèdites a Pompeu Fabra i mos-
tres dels Itineraris de Joan Coromines.

Una exposició a La Pedrera i altres iniciatives commemoratives

J La Fundació Pere Coromines té

la intenció de publicar durant

aquest any fins a tres epistolaris

més, a cura de Josep Ferrer i

Joan Pujadas, que s’afegiran als

set volums publicats fins ara.

L’edició completa de tot

l’Epistolari de Joan

Coromines, que es preveu

que tingui uns vint-i-cinc

volums, pot arribar a

esdevenir un dels corpus

epistolars catalans més

importants del segle XX.

El primer dels volums

previstos per a aquest any,

que apareixerà passat

l’estiu, és el que conté la

primera part, de les dues

previstes, de la relació

epistolar entre pare i fill.

Sota el títol d’Epistolari Pere

Coromines & Joan Coromines I

(1925-1929), aplega un total de

179 cartes. Es tracta de la

correspondència dels «anys

d’aprenentatge» de Joan

Coromines a Montpeller

(1926-1927), on va tenir de

professors G. Millardet i M.

Grammont; a Madrid (1928), on

va contactar amb R. Menédez

Pidal, i Zuric (1928-1929), on J.

Jud va marcar profundament el

nostre filòleg. Per les pàgines

d’aquest epistolari, el jove filòleg

reflexiona sobre la seva carrera,

desplega projectes, analitza els

mètodes dels seus professors i

treballa i estudia incansablement;

també hi pren un relleu

considerable la figura de Pere

Coromines, esdevingut un

veritable pater familias, que

aconsella, que renya, que estima.

Un altre dels epistolaris

previstos és el que recollirà la

correspondència entre Joan

Coromines i Manuel Sanchis

Guarner (València, 1911-1981), el

filòleg valencià més important del

seu temps. En total 74 cartes

intercanviades entre 1935 i 1974.

Finalment, hi ha prevista

l’edició de l’Epistolari Joan

Coromines & Josep M. de

Casacuberta, que reunirà la

correspondència (1926-1981, 102

cartes) amb el seu mestre i amic,

a qui el nostre filòleg va dedicar

els vuit volums del seu

Onomasticon Cataloniae. / J.F.C.

La relació
epistolar amb el
seu pare
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