OPINIONS SOBRE JOAN COROMINES
“Coses de l’idioma” de Ràdio Litoral de Sant Pol de Mar presentat per Lluís Cabruja
Qüestions orientatives per fer als invitats al programa. Poden haver-hi
interpel·lacions.
Gener, dimarts 18 (hora 8 a 9 del vespre)
Carles Duarte: El meu Joan Coromines (via telèfon, temps controlat)
- Podries explicar com vas conèixer i per què vas col·laborar amb JC?
- Quins trets destacaries de la seva personalitat?
- Què en vas aprendre com a filòleg?
Febrer: dimarts 15 (hora 8 a 9 del vespre)
Narcís Garolera: (via telèfon)
- Com valores la personalitat de Joan Coromines?
- Segons tu, quins eren els judicis literaris que tenia JC?
- Com a professor que ets de la UPF editor de l’obra de Verdaguer i de Segarra, quines
lectures recomanaries als nostres oients en l’Any del Llibre?
Març: dimarts 15 (hora 8 a 9 del vespre)
Joan Ferrer: ( en presència)
- Com és el teu Joan Coromines?
- Podries explicar didàcticament als nostres oients com era el “mètode científic” en
l’estudi dels fenòmens etimològics que feia servir JC?
- Quines lectures recomanaries als nostres oients perquè coneguin una mica millor JC?
Abril: dimarts 19 (hora 8 a 9 del vespre)
Lluís Bonada: (via telèfon)
- Segons tu, quin era el credo literari, les idees estilístiques de JC?
- Autors preferits de JC: Pla, Sagarra, Stendhal? Per què?
- Com a periodista i que col·labores a El Temps, a El Pais i que has escrit diversos
llibres sobre
Pla, quines lectures no recomanaries als nostres oients en la Diada de Sant Jordi?
Maig: dimarts 17 (hora 8 a 9 del vespre)
Joan Solà: (via telèfon)
- Segons tu, quina és l’aportació d’informació que ha donat JC en la seva obra major i
complementària?
- Quins trets del seu tarannà destacaries?
- Recomanaries alguna lectura de/sobre JC?
Juny: dimarts 21 (hora de 8 a 9 del vespre)
Perejaume: (en presència)
- Des de quan i com et vas interessar per JC ?
- Com a escriptor, què n’opines del model de llengua literària que defensava Joan
Coromines?
- Com a pintor, recomanaries als nostres oients que escoltessin els sons de la terra?
Pausa musical
Joan Carreras: dimarts 21 (hora a partir de 2/4 de 9. Via telèfon)
- Quin va ser el teu coneixement i tracte amb JC?
- Com a filòleg, podries explicar quina ha estat la teva aportació en la divulgació
de Pere i Joan Coromines?
- Quin aspecte destacaries més important de la seva personalitat?
- Pots fer alguna recomanació als nostres oients perquè apreciïn i coneguin
millor Coromines?

Setembre dimarts 20 (hora de 8 a9 del vespre)
Max Cahner
- Quin va ser el teu coneixement i tracte amb Joan Coromines?
- Com a editor de l’obra de Joan Coromines quines dificultats tècniques i humanes van
haver-se de superar?
- Ets investigador de la història de la nostra llengua, què suposa l’obra de
Coromines per a la filologia catalana?
- Com a President de la Fundació Pere i Joan Coromines com valores la
commemoració del centenari de la naixença de Joan Coromines que s’ha fet a nivell de
país?
- De quina manera la nostra vila es pot sentir orgullosa d’acollir la seu de la
Fundació?
NOTA: AQUESTES ENTREVISTES ESTAN “PENJADES” AL WEB DE
SANT POL DE MAR: www.radiolitoral.org del programa “Coses de l’idioma” i
doncs poden ser consultades.

