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PRESENTACIÓ

L’any 2005 es va commemorar el centenari del naixement de Joan Coromines i Vigneaux, els actes de celebració del qual es clouran a finals
del 2006. En ocasió d’aquesta efemèride, la Generalitat de Catalunya vol
retre homenatge a la figura de Coromines per ressaltar la importància
d’aquest lingüista català reconegut arreu del món com un dels principals estudiosos de la lingüística romànica.
El lingüista Joan Coromines va servir Catalunya a través de l’estudi
de la seva llengua, que coneixia amb gran profunditat, en tota l’extensió
de les terres de parla catalana, i a través de la qual va bastir el seu projecte científic. Creiem que cal, amb motiu del centenari del seu naixement, fer difusió de la seva vasta obra, així com també de les virtuts que
l’animaven: tenacitat, rigor i esforç, valors aquests que haurien de ser
un exemple per a tothom. Estem segurs que aquest opuscle contribuirà
a aquesta finalitat.

Carles SOLÀ I FERRANDO
Conseller d’Universitats,
Recerca i Societat de la Informació
de la Generalitat de Catalunya
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VIDA AL SERVEI DE LA LLENGUA I DEL PAÍS

JOAN PUJADAS I MARQUÈS

J

oan Coromines i Vigneaux va néixer un 21 de març de 1905 a Barcelona en el si d’una família benestant, però no rica, formada per l’advocat, polític i escriptor Pere Coromines i Montanya (Barcelona, 1870Buenos Aires, 1939) i per la pedagoga Celestina Vigneaux i Cibils (Girona, 1878-Barcelona, 1964). Joan Coromines va ser el segon dels nou fills
que va tenir el matrimoni, però el fet que el primer va morir al cap de
poc de néixer, va convertir-lo en l’hereu i fill gran de la família, amb un
ascendent considerable damunt els pares i la resta de germans.

ANYS D’APRENENTATGE
Joan Coromines fou sempre un estudiant brillant. L’any 1922 acabà
el batxillerat a l’Institut General i Tècnic de Barcelona amb matrícula
d’honor. Es matriculà a la carrera de Dret a la Universitat de Barcelona,
sortida habitual entre la classe mitjana barcelonina d’aleshores i més si
es té en compte que el pare de Coromines, don Pere —per qui sentia
una profunda estimació, que era mútua—, tenia un despatx d’advocat.
De totes maneres, el cuc per la filologia ja s’havia despertat en el jove
Coromines, ja que encara es conserva un primerenc estudi sobre l’obra
d’un obscur poeta provençal de la Decadència, Bertran del Falgar (segle
XIV), amb despullament lexical inclòs, fet amb poc més de disset anys.
Aprofitant el fet que el primer curs era comú, tant per a la carrera de
Dret com de Filosofia i Lletres, també s’hi matriculà amb la intenció de
donar sortida a aquesta incipient vel·leïtat filològica.
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L’any 1923 la vocació de Coromines sembla ja ben afermada. Rep,
d’Antoni Griera, classes de filologia romànica a les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans, estudia provençal antic i llegeix
textos teòrics fonamentals de la filologia romànica.
Els anys vint van ser una dècada d’una gran efervescència política
a casa nostra, de la qual el jove Coromines no quedà al marge, i més
si es té en compte que Pere Coromines havia tingut un paper rellevant
en la política republicana de començament de segle, quan va ser empresonat pel procés de Montjuïc, iniciat arran de l’atemptat al carrer dels
Canvis Nous (1896), que provocà una repressió brutal i indiscriminada,
en què pagà la seva vinculació intel·lectual amb grups anarquistes, i que,
més tard, com a president de la Unió Federal Nacionalista Republicana
(1909), va ser regidor de l’Ajuntament de Barcelona i diputat, fins que
el 1916, després del fracàs del pacte de Sant Gervasi (1914) —una aliança amb finalitats electorals amb els lerrouxistes que les bases del partit
no refrendaren—, abandonà temporalment la política.
En aquest context, pel setembre de 1923 el capità general de Catalunya, Miguel Primo de Rivera, féu un cop d’estat militar amb el plàcet
d’Alfons XIII. La dictadura, que s’allargassà fins al gener de 1930, encara
atià més els ànims catalanistes de Joan Coromines, que participà en les
activitats de la Societat d’Estudis Militars, presidida per Lluís Nicolau
d’Olwer, membres de la qual organitzaren accions clandestines contra
la dictadura, com el complot de Garraf (juny 1925) —l’atemptat fallit
contra el rei borbó—, i la fracassada invasió de Catalunya —Fets de
Prats de Molló (novembre 1926)—, capitanejada per Francesc Macià,
per tal de proclamar la República Catalana.
Arran del complot de Garraf, Pere Coromines, que ja havia conegut
en pròpia pell el tracte inhumà dels militars espanyols, féu embarcar el
seu fill al port de Tarragona (novembre 1925) en direcció a Seta (Occitània). D’aquí es dirigí cap a Montpeller per continuar els seus estudis que,
tot i les seves activitats polítiques juvenils, no abandonà mai.
L’estada a la Universitat de Montpeller (novembre 1925-maig 1926)
va ser fonamental per a la seva formació acadèmica, sobretot pel que
fa a les assignatures de Llengua i Literatures Romàniques, que impartia
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Georges Millardet, i de Lingüística, del professor Maurice Grammont,
que el dotaren d’una formació tècnica i lingüística més àmplia que la
que hauria rebut a Barcelona. Durant la seva estada a Montpeller, a més
d’estudiar, treballa en la compilació i redacció d’un Vocabulari aranès
—la base del qual eren 5.919 cèdules—, que havia començat a aplegar
l’any 1924, durant les vacances d’estiu que la família va passar a Lés, a
la Vall d’Aran.
L’any 1926 acaba la carrera de Dret i el 1927 es llicencia en Filosofia
i Lletres amb la qualificació d’excel·lent i premi extraordinari. El gener
de 1928 s’instal·la a Madrid per fer els cursos de doctorat, ja que era l’únic
lloc de l’Estat on es podien fer. Allà tingué de professors Américo Castro
i don Ramón Menéndez Pidal. Després d’aprovar amb excel·lent els cursos de doctorat i de defensar la seva tesi doctoral, que també obtingué
la qualificació d’excel·lent, la Junta d’Ampliació d’Estudis i Investigacions
Científiques del Ministeri d’Instrucció Publica li concedí una beca d’un
any. La seva tesi doctoral, Vocabulario aranés, va ser publicada a Barcelona l’any 1931 i, molt ampliada, amb el títol d’El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó, es va tornar
a publicar l’any 1990.
El novembre de 1928 es desplaça a Zuric per gaudir de la beca aconseguida. A la Universitat de Zuric estudià amb els caps de brot de la lingüística del moment i conegué Jakob Jud, que exercí sobre ell un veritable mestratge. Un any després (novembre 1929) es traslladà a París, gràcies a una nova beca, on estudià amb un grapat de grans professors.

ELS

INICIS DEL FILÒLEG

Un cop acabada la dictadura de Primo de Rivera amb l’exili del general i del rei colpistes, el país entra en una nova primavera política plenament esperançadora. El primer trimestre de 1930, un cop finalitzada la
seva formació acadèmica, torna a Barcelona i, pel novembre, Pompeu
Fabra l’incorpora a les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis
Catalans i al Comitè de Redacció de la segona època del Butlletí de Dialectologia Catalana, tasques que compagina amb les de professor auxiliar de filologia romànica a la Universitat de Barcelona (1931-1938).
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Fons: Fundació Pere Coromines

Família Coromines-Vigneaux.
D’esquerra a dreta, Joan, Maria Montanya (àvia paterna),
Pere Coromines, Júlia i Celestina Vigneaux. En primer terme, Carme i Maria.
(Barcelona, maig de 1911)
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El 1931 Coromines forma part de la ponència encarregada de la redacció del nomenclàtor dels municipis de Catalunya juntament amb el
seu mestre, Pompeu Fabra, i amb Josep Maria de Casacuberta, qui l’havia endinsat en l’estudi de la toponímia catalana. Aquest nomenclàtor,
encarregat per la Generalitat de Catalunya tot just restaurada, es publicà
l’any 1933. Durant aquests primers anys de la dècada dels trenta Joan
Coromines es dedica a la recerca i a la investigació i s’especialitza en
l’estudi de la toponímia, alhora que emprèn un projecte molt ambiciós
i únic a Europa: l’estudi sistemàtic de tota la toponímia catalana, que s’acabà anomenant Onomasticon Cataloniæ. La base d’aquest treball eren
les enquestes que es feien sobre el terreny i que posaren a prova les qualitats de bon muntanyenc de Coromines, esport que practicava des de
jove.
L’estiu de 1935 el mateix Joan Coromines feia balanç de les recerques fetes en els darrers anys: «252 ajuntaments, 112 dels quals han estat
enquestats personalment per mi. Manquen per fer 818 ajuntaments del
Principat i 759 de la resta del domini lingüístic català». Coromines calcula ja aleshores que treballant-hi tres mesos cada any trigaria cinc anys
i mig més a acabar el Principat i cinc i mig més a fer la resta dels territoris
dels Països Catalans. En total, més de deu anys per enllestir «una obra
monumental, el corpus toponímic de Catalunya més gran i útil que qualsevol Atlas Lingüístic i que Catalunya seria el primer país del món a tenir-la amb tot i que molts altres ja l’han projectada».

LA

TEMPESTA

El començament de la Guerra Civil el troba a Madrid fent oposicions
a una càtedra de provençal vacant a la Universitat Central. Participa, el
18 de juliol, en la reducció dels focus insurgents de Madrid. Al cap de
pocs dies d’aquests fets, que havien de canviar, i de quina manera, la
història d’aquest país, torna a Barcelona. L’11 de novembre es casa civilment amb Bàrbara de Haro, una senzilla jove andalusa, unió que fou
rebuda amb una certa fredor per la família de Coromines. El matrimoni
no tingué fills; la parella, tot i que patí les inevitables crisis matrimonials,
acabà estabilitzant-se i Bàrbara de Haro va romandre al costat del seu
9
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espòs fins a la seva mort, esdevinguda l’any 1981. Poc després del seu
casament, a mitjan desembre de 1936, Coromines s’incorpora com a voluntari al Cos d’Esquiadors de les Brigades Alpines, amb seu a la Molina,
però, com que no aconseguí adaptar-se a la tècnica de l’esquí, a finals
de gener de 1937 deixa la milícia i retorna a la ciutat.
Pel juny de 1938 és mobilitzat i destinat a la Secció d’Informació de
l’Estat Major de Barcelona, on fa tasques de traductor i redactor del Boletín de Información Militar fins al final de la guerra. El 7 de febrer, amb
les tropes franquistes trepitjant-los els talons, travessa la frontera i és internat al camp de refugiats de Sant Cebrià de Rosselló, on estigué quinze
dies. Un cop alliberat, es traslladà amb la seva dona cap a París per reunir-se amb els pares i germans.
Lluny de la pàtria, calia, com la resta de milers d’exiliats, tornar a començar. Gràcies a les gestions fetes per professors amics, com Ramón
Menéndez Pidal, Amado Alonso, Ricardo Rojas i el poeta Pablo Neruda,
aleshores cònsol de Xile a París, aconsegueix una plaça de professor a
la tot just estrenada Universidad Nacional de Cuyo, a la ciutat de Mendoza, a l’Argentina profunda. El 17 d’octubre de 1939 s’embarca des del
port de La Rochelle en el vaixell Massilia amb la muller, els pares i els
germans Maria, Hortènsia, Júlia i Ernest, cap a Buenos Aires, on arriben
la primeria de novembre. Al cap de poc de ser a l’Argentina (1 de desembre), el seu pare, Pere Coromines, mor sobtadament.

LA

REPRESA

Després dels trasbalsos personals i col·lectius, Coromines torna a una
certa normalitat. Es dedica a la docència, dirigeix l’ordenació i la catalogació de la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Cuyo,
funda i dirigeix la revista Anales del Instituto de Lingüística i obre un
petit parèntesi dedicat a qüestions de filologia castellana dins el camp
de la lexicografia i l’etimologia, que li són propis, recollits posteriorment
en el doble volum Tópica Hespérica (Madrid, 1972). De seguida, però,
contactà amb mestres i amics —Fabra, Riba, Moll, Nicolau d’Olwer,
Serra Húnter, etc.— per oferir-los el seu ajut en les difícils circumstàncies
mundials que patia sobretot Europa i els exiliats catalans i espanyols,
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que veien com, tot just sortits d’una guerra civil, se n’iniciava una altra
de dimensions encara més grans.
L’any 1941, des de l’Argentina, comença els treballs de recerca per
a l’elaboració d’un diccionari etimològic castellà i, alhora, recupera els
textos que, sota el títol de Miscel·lània Fabra, s’havien de publicar a Barcelona el 1938, en homenatge al setantè aniversari de Pompeu Fabra i
que la Guerra Civil impedí. Finalment, aquest volum es publicà l’any
1944 des de Buenos Aires —tot i que amb peu d’impremta de 1943 per
fer-lo coincidir amb el setanta-cinquè aniversari del Mestre—, gràcies
a la tenacitat i l’esforç de Coromines i a l’ajut econòmic de Francesc
Cambó, Rafael Patxot i Ferran Fontana.
Aquest mateix any decideix posar fi a la seva estada a la universitat
argentina de Cuyo, perquè ja havia buidat completament els fons de les
biblioteques argentines i xilenes, amb la qual cosa li era impossible continuar la tasca per a l’elaboració del que seria el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, que en aquests moments l’absorbia
completament.
El juny de 1945 obté una beca de la Fundació Guggenheim, que li
permet traslladar-se a Nova York per continuar treballant en aquest diccionari. Gairebé simultàniament rep una oferta per incorporar-se a la
prestigiosa University of Chicago, una de les més importants i potents
dels Estats Units.

XICAGO
Coromines no va poder refusar una oportunitat com la que li oferia
la Universitat de Xicago. L’estiu de 1946 ja és a la ciutat nord-americana
per ocupar una de les places de professor de filologia romànica. La
University of Chicago li donava estabilitat econòmica, tranquil·litat per
poder dedicar-se a la recerca i mitjans inimaginables per a la investigació,
però... A la vida sempre hi ha un però: «No creguis —escriu al seu amic
d’infantesa Josep Picó— que me’n sento orgullós, perquè ningú no se’n
sent d’allò que el fa infeliç, i res no me’n pot fer tant com obligar-me
a viure tan lluny de la gent que són com jo. A l’Argentina em sentia molt
estranger i aquí... deu vegades més!»
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Fons: Fundació Pere Coromines

D’esquerra a dreta, Ramon d’Alòs Moner, Joan Coromines, Lluís d’Alòs-Moner,
Pau Vila, Hilde Stein d’Aramon, Josep Maria de Casacuberta, Montserrat d’Alòs-Moner,
Pompeu Fabra i Ramon Aramon.
(Pirineu, febrer de 1935)
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Després de gairebé set anys de feina i treballs preparatius, el 1947
comença la redacció del Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana. Treballa infatigablement amb l’esperança que aquesta obra
li serveixi de passaport per tornar a la Universitat de Barcelona o, si més
no, a una universitat europea, més a prop de casa. Tot i les gestions sinceres de Ramón Menéndez Pidal per incorporar-lo al nou Instituto de
Filología Hispánica de Madrid, les autoritats franquistes d’aleshores van
anar allargassant la qüestió del seu retorn, que no es féu mai efectiu.
La relació amb els addictes al règim repugnava a Coromines, però
era conscient que la seva feina seria molt més fructífera per al país fent
de professor a la Universitat de Barcelona, o prop d’ella, si més no, que
no pas des de Xicago, a l’altra banda de l’Atlàntic, tot i que el retorn el
perjudicava personalment. Coromines no es desempallegà mai d’una
sensació que determinats col·legues, algun de català i tot, el feren gruar
amb falses promeses i, d’aleshores ençà, guardà per a ells una santa
ira.
Finalment, Coromines enllestí el diccionari etimològic castellà a finals de 1951 i fou publicat en quatre volums entre 1954 i 1957 per les
editorials Francke, de Berna, i Gredos, de Madrid. La publicació del diccionari de Coromines, projectat en un sentit de globalitat i editat amb
una celeritat inusual en aquest tipus d’obres, donaren al nostre filòleg
una gran projecció internacional dins el panorama de la filologia romànica, perquè venia a omplir un buit necessari dins el camp de l’etimologia d’una llengua tan potent com la castellana. Anys després, el 1980,
va ser refós en sis volums en el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, amb la col·laboració de José A. Pascual.

L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS
Joan Coromines no interrompé mai la relació epistolar amb Pompeu
Fabra ni amb la resta de col·legues de l’Institut d’Estudis Catalans, tant
amb els que s’exiliaren permanentment o temporalment com amb els
que no. Fabra va romandre exiliat a Prada de Conflent, a la Catalunya
Nord, on va morir la diada de Nadal de 1948, esperant «amb ànsia el dia
de poder-vos donar una bona abraçada i de tenir-vos com a company
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a l’Institut, membre de la Secció Filològica!», desitjos que no es van complir mai.
En la correspondència entre el Mestre i el Deixeble, el primer expressà sempre una certa recança: «Em plau molt, com a amic que us sóc
i com a patriota, saber-vos esdevingut un lingüista de primera fila, que
honora Catalunya; però això, enyorat Coromines, no em consola de la
pena que em fa veure-us allunyat de la nostra terra, privat de dedicarvos de ple a l’obra de perfeccionament de la nostra llengua i d’ésser,
com us pertoca, el cap de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut, de
les nostres fins ara desgraciades Oficines», tot i que, sempre esperançat,
Fabra confiava que «amb mi o sense mi, l’obra interrompuda es reprendrà, i vós hi sereu».
De fet, només les anòmales circumstàncies viscudes justificaven que
el filòleg català més brillant de la seva generació, Joan Coromines, no
ocupés la plaça que li corresponia dins la Secció Filològica de l’Institut
d’Estudis Catalans. Investit amb l’autoritat que les cartes de Fabra li conferien i, sobretot, mogut per les ànsies de contribuir a consolidar el projecte de depuració lingüística de Fabra, Coromines s’adreçà al poeta
Carles Riba, president de la Secció Filològica, per posar-se a disposició
de l’IEC i per reclamar el fauteuil de Fabra, que diria Riba, que li corresponia. Joan Coromines va ser nomenat, amb justícia, membre adjunt de
la Secció Filològica de l’IEC el gener de 1950. De totes maneres, no
ocupà la seva butaca fins la primavera de l’any 1952 quan, després de
tretze anys d’exili, tornava a posar els peus a Catalunya.
Les relacions de Coromines amb l’Institut van tenir alts i baixos. Potser el filòleg va posar massa expectatives en les possibilitats d’actuació
d’una corporació acadèmica que el franquisme va reduir pràcticament
a la clandestinitat, va ofegar econòmicament i va entrebancar tant com
va poder. La dura realitat, de mica en mica, va acabar imposant-se. Tot
i el prestigi que Coromines tenia dins la Secció Filològica de ser l’«hereu»
de Fabra —de fet, Coromines va ocupar la cadira que va deixar lliure
el mateix Fabra en morir— mai no va assolir dins la Secció Filològica
llocs de més responsabilitat, ja que el càrrec de president de Pompeu
Fabra va recaure, després de la Guerra Civil, en Carles Riba i, després
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de la mort inesperada d’aquest, va passar a mans de Pere Bohigas, que
romangué en el càrrec més de vint anys (1962-1989).
Coromines tingué amb l’Institut d’Estudis Catalans alguna enrabiada
considerable. Per exemple, per la manera com es portà a terme la segona edició del Diccionari general de la llengua catalana, que es va fer
el 1954, de pressa i corrents i sense fer cas, o prou cas, de les indicacions
de Coromines. Aquest fet va estar a punt de provocar la seva dimissió
—de fet la va redactar— i va suposar el trencament definitiu amb Ramon
Aramon, secretari de l’Institut, a qui acusava de fer-li el buit dins de la
Secció Filològica.

BEL·LIGERANT

AMB EL FRANQUISME

L’abril de 1953 Joan Coromines va participar en el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica, celebrat a Barcelona, com a representant de la University of Chicago i hi va presentar el treball Sobre els elements pre-romans del domini català. «Vaig fer-hi totes les comunicacions
en català (deu de les quinze, les altres en francès) i vàrem explicar als
congressistes estrangers la persecució tenaç i hipòcrita de què encara
és víctima la nostra llengua —escriu Joan Coromines al seu germà Albert i hi afegeix—: El representant del ministre de Franco (el subsecretari
Royo Villanova, fill del famós) va fer-hi un discurs afirmant cínicament
que el català i la cultura catalana eren protegits pel govern franquista.
Per sort aquell mateix vespre em tocava parlar a mi, a l’àpat de comiat
del Congrés, i així no va quedar sense desmentiment. Com que duia la
representació d’una universitat americana, vaig dir que el que preocupava
a Amèrica és que es fomentés la desunió entre els pobles de l’Europa
occidental, intentant ofegar un idioma de cultura com el català, l’ús del
qual estava rigorosíssimament prohibit a les escoles i que era solament
estudiat a la Universitat de Madrid però no a la de Barcelona. Diversos
estrangers —el representant suís, el suec i sobretot el belga— varen expressar simpatia per la forma com els catalans defensaven el seu idioma.
El meu discurs va produir indignació a les esferes oficials i entre certs
intel·lectuals castellans i renegats nostres. El governador de Barcelona
es va fer presentar un report. Certs col·legues m’han fet avinent que
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Joan Coromines amb un pagès durant la recollida de materials toponímics.
(Arcavell, 1 de maig de 1936)
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m’havia barrotat la “càtedra que ja tenia segura en una universitat espanyola”; jo me’n ric perquè sé molt bé que ningú no pensava donar-me
tal càtedra, i altrament era una obligació fer el que vaig fer i espatllarlos aquesta farsa...».

DESCONEGUT

A CASA

A partir de l’any 1953, descartat ja el seu retorn definitiu a Catalunya,
Joan Coromines sol·licità la ciutadania nord-americana, que li fou concedida el mes de novembre. La University of Chicago li atorgà el permís per poder concentrar la docència, fet que li va permetre, a partir
d’aleshores, passar mig any a Catalunya. Durant els sis mesos que s’estava al país es dedicava a assistir a les reunions de la Secció Filològica i,
sobretot, a fer la major quantitat d’enquestes que podia pels diversos
territoris dels Països Catalans, que li fornien dades precioses per a les
obres i estudis que tenia projectats.
Coromines, tot i que era el filòleg més important de la seva generació, era, fora dels cercles acadèmics i especialitzats, desconegut a casa
seva. Un text fortuït començà a trencar aquesta dinàmica: es tracta del
treball What Should Be Known About the Catalan Language que, per
encàrrec de Jaume Miravitlles, va escriure en anglès perquè servís de
presentació de la llengua catalana als nord-americans amb motiu dels
Jocs Florals de la Llengua Catalana de Nova York de 1951.
Malauradament el text no es va publicar en aquella ocasió i va romandre inèdit, fins que Francesc de Borja Moll li va proposar publicarlo, després de la reconversió forçosa —«por orden gobernativa»— de la
revista Raixa en una col·lecció divulgativa. El mateix Coromines va ferne la traducció catalana i Manuel Sanchis Guarner, desterrat a Mallorca,
que aleshores ajudava Moll en les feines de redacció del Diccionari
català-valencià-balear i en altres feines de suport editorial, hi va afegir
al darrere un útil nomenclàtor dels pobles i ciutats dels Països Catalans.
El resultat va ser El que s’ha de saber de la llengua catalana, de Joan
Coromines, primer volum de la Biblioteca Raixa i best seller inesperat.
Aquest opuscle divulgatiu, publicat l’any 1954, i l’èxit que va tenir, demostra com la societat catalana d’aleshores estava mancada d’aquest
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tipus de textos. La dictadura franquista, que prohibia l’ús públic de la
llengua catalana, havia convertit els catalans en ignorants de la seva pròpia llengua. Obres com les de Joan Coromines començaven a trencar
tímidament aquesta tendència.
Un altre dels volums que ajudà a donar a conèixer a Catalunya l’obra
de Joan Coromines, i que va permetre assaborir un tast del que podia
ser l’Onomasticon Cataloniæ, va ser el volum doble Estudis de toponímia catalana, publicat entre 1965 i 1970 per l’editorial Barcino del seu
mestre i amic Josep M. de Casacuberta.
Durant la dècada dels cinquanta Joan Coromines va concloure la
traducció de les Comèdies de Terenci, en quatre volums, projecte iniciat
pel seu pare, Pere Coromines, per a la Fundació Bernat Metge. Una cosa
similar passà amb la traducció del drama hindú Vikramórvaçi, de Kalidassa, que Pere Coromines havia deixat embastada i que el seu fill enllestí per a l’editorial Moll l’any 1970. Un altre dels volums que augmentaren el seu prestigi popular fou Lleures i converses d’un filòleg, publicat
pel Club Editor, de Joan Sales, l’any 1971.

L’HOMENATGE

AL

DR. RUBIÓ

L’any 1967 Joan Coromines va viure de prop la repressió franquista
que patia el nostre país. Fou durant l’homenatge acadèmic ofert al Dr.
Jordi Rubió i Balaguer, erudit de renom internacional, director de la Biblioteca de Catalunya, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i president de l’Institut d’Estudis Catalans, amb motiu del seu vuitantè aniversari. L’acte organitzat clandestinament a la Facultat de Dret
de la Universitat de Barcelona enfurismà el rector, Francisco GarcíaValdecasas, que alertà la brigada político-social de la policia.
Segons Coromines: «M’agafen el 3 de març de 1967 a les 9 del vespre
estant sol a casa, i em posen pres per més de 80 hores, les 65 primeres
en els calabossos subterranis de la Prefectura de Policia, la resta en una
cambra del Palau de Justícia; incomunicat, en un calabós [...]. En llibertat
provisional a les 3 de la matinada del 7 de març. La policia torna el 8
de març a les 20.30 a expulsar-me i arribem a la Jonquera a les 23 i
passem la ratlla en el Portús el dia 9 a les 9.30 del matí.» La policia va
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mantenir l’ordre d’expulsió de Joan Coromines fins al 15 d’agost de
1967, quan pogué retornar a Catalunya.

FI

DE L’EXILI

El juliol de 1967, amb seixanta-dos anys damunt les espatlles, Joan
Coromines es jubila com a professor de la University of Chicago i, poc
després, torna definitivament a Catalunya. Una anotació en el seu dietari en deixa testimoni: «16-VII-1967. Fi definitiva de l’exili. [...] Total 20
anys i mig, més 2 anys dels exilis juvenils.» A partir d’aleshores s’instal·la
al seu estudi de Pineda de Mar i es dedica a treballar en les seves grans
obres lexicogràfiques, declinant qualsevol oferta que el distregui d’aquest objectiu.
L’any 1975 moria finalment el general Franco. Després de gairebé
quaranta anys de dictadura, l’Estat espanyol iniciava un difícil procés de
transició política cap a la democràcia: s’acabava el malson.
Joan Coromines emprèn les gestions per a la publicació del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i demana a Josep Pla que li recomani una editorial capaç d’afrontar amb garanties el
projecte: «recordo els esforços que he fet perquè l’edició del Diccionari
filològic català fos un fet —escriu Josep Pla en les Notes del capvesprol
i hi afegeix—: No vaig obtenir cap resultat —de vegades perquè els editors amb qui vaig parlar eren massa pobres i altres perquè eren massa
rics i per tant es negaren a arriscar res— a pesar de l’èxit immens obtingut per l’Editorial Gredos de Madrid amb l’edició de l’obra d’aquest
autor. De portes enfora tots eren antifranquistes; de portes endins eren
franquistes. El doble joc, en aquest país, ha estat sempre permanent.
Curiós país!»
Finalment Coromines contacta amb Max Cahner, director de Curial
Edicions Catalanes, home de gran experiència en projectes editorials
d’envergadura i que esdevindrà providencial com a editor de la seva
obra filològica. Coromines havia conegut Cahner l’abril de 1953 en el
decurs del VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica celebrat
a Barcelona, i hi havia tingut relació epistolar durant la gestió de Cahner
a Edicions 62. Abans, però, de confiar-hi plenament, el filòleg va voler
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Joan Coromines llegint uns poemes durant l’enterrament del seu pare.
(Buenos Aires, 2 de desembre de 1939)
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posar a prova la seva capacitat com a editor. En primer lloc li va demanar
que publiqués els Diaris i records de Pere Coromines (tres volums entre
1974 i 1975). Superada la prova satisfactòriament, decidí encara posarli’n una altra, publicar Entre dos llenguatges (tres volums més entre 1976
i 1977), que arreplegava molts textos i articles de Coromines dispersos
en revistes especialitzades d’arreu del món.
Satisfet de la feina feta per Curial Edicions Catalanes, dóna el vistiplau per publicar el seu Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana, el primer volum del qual sortiria el 1980. A un ritme
frenètic d’un volum per any anirien apareixent un darrere l’altre els deu
volums de l’obra: una festa per a la llengua catalana.
Pràcticament sense repòs, en una carrera contra rellotge, inicia la redacció de l’Onomasticon Cataloniæ. El primer volum apareix el 1989,
poc després que Joan Coromines complís vuitanta-quatre anys. Havia
començat la recopilació de dades el 1925, amb vint anys tot just fets. La
seva fortalesa física i intel·lectual va permetre deixar enllestida tota l’obra
i veure’n publicats set dels vuit volums de què consta l’Onomasticon.

RECONEIXEMENTS
El reconeixement nacional i internacional de Joan Coromines no es
va fer esperar. Així, l’any 1978 és nomenat doctor honoris causa per la
Universitat de la Sorbona de París, una de les distincions acadèmiques
més prestigioses del món. L’any 1980 rebé de mans del president Josep
Tarradellas la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, la més alta
distinció civil del nostre país; el 1981, el Premi d’Honor Jaume I; el 1984,
el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes; el 1996 rep de mans de Pasqual Maragall, aleshores alcalde de Barcelona, la Medalla d’Or de la ciutat de Barcelona.
Però Coromines també rebutjà molts guardons, com la intenció de
fer-lo acadèmic de la Real Academia Española de la Lengua, proposat
per Antonio Tovar, amb un rotund «yo no tengo más que una lengua,
ni quiero más que a una. […] Honores, viniendo de la lengua castellana,
no quiero ninguno»; també refusà la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, adduint que no podia acceptar «un premi enviat per
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un govern que redueix al mínim els drets de la meva pàtria, esquarterada
en províncies, nega els recursos necessaris a la Universitat de Barcelona
i a totes les nostres, i subvenciona els petits grups que ataquen la unitat
del català, llengua única dels tres països que la parlen». Finalment, l’any
1989 acceptà amb moltes reticències el Premio Nacional de las Letras
concedit, després de fer saber a Jorge Semprún, ministre de Cultura de
l’època, que «la única nación mía, y mi única lengua, a las que presto incondicional obediencia y pleitesía son la nación y la lengua catalanas».

EL

VIATGE S’ACABA

Joan Coromines va morir el 2 de gener de 1997 a Pineda de Mar, a
l’edat de noranta-un anys, després d’una vida molt fructífera al servei
de la llengua del nostre país. La capella ardent es va instal·lar, amb tots
els honors civils, al Saló de Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Els funerals es van celebrar a la basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona
dos dies després en una cerimònia en què van assistir les primeres
autoritats polítiques del país, encapçalades pel president de la Generalitat
de Catalunya, Jordi Pujol, i el president del Parlament de Catalunya,
Joan Reventós.
El mes d’abril de 1997 es constituïa la Fundació Pere Coromines,
creada poc abans de morir pel nostre filòleg, que porta el nom del seu
venerat pare, amb la finalitat de vetllar i salvaguardar el llegat intel·lectual i moral del seu fundador. La Fundació Pere Coromines tindrà la seu,
que és a punt d’inaugurar-se, a la casa d’estiueig que els Coromines tenien a la població de Sant Pol de Mar, al Maresme.
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FILOLÒGIC

JOSEP FERRER I COSTA

L a vida de Joan Coromines va íntimament lligada a l’estudi de l’etimo-

logia, de l’etimologia catalana bàsicament, però no exclusivament. I
dins d’aquest camp, esmerçà una part molt important dels seus esforços
a l’estudi de la toponomàstica, entesa com l’estudi dels noms propis de
lloc. De fet, l’interès per l’etimologia és, podríem dir, gairebé consubstancial a l’essència humana. Voler saber quin és el significat primigeni
de les paraules que usem i dels noms dels llocs que formen part de la
nostra quotidianitat és un vessant més de quin és el sentit de la vida.
Potser podríem dir que la màxima socràtica de «conèixer-se a si mateix»
ja porta implícita aquest punt d’etimòleg que tots portem a dins en major
o menor mesura.
De fet, la recerca de l’etimologia de les paraules, lligada a un cert
component màgic i tel·lúric que tenen, és consubstancial a totes les cultures en més o menys mesura. És un fenomen similar al que s’esdevé
amb el significat dels noms de lloc, tal com explica el mateix Joan Coromines: «L’estudi dels noms de lloc és una de les coses que més han
desvetllat la curiositat dels erudits i àdhuc la del poble en general. És
natural que sigui així. Aquests noms s’apliquen a l’heretat de què som
propietaris, o a la muntanya que enclou el nostre horitzó, o al riu d’on
traiem l’aigua per regar, o al poble o la ciutat que ens ha vist néixer i
que estimem per damunt de totes les altres, o a la comarca, el país o
l’estat on està emmarcada la nostra vida col·lectiva. ¿Com fóra possible
que l’home, que, des que té ús de raó, es pregunta el perquè de totes
les coses que veu i que sent, no cerqués el d’aquests noms que tots
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Jorge Luis Borges i Joan Coromines durant l’acte d’investidura de doctor honoris causa
per la Universitat de la Sorbona.
(París, 4 de febrer de 1978)
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tenim contínuament en els llavis?» («Introducció a l’estudi de la toponímia catalana», Estudis de toponímia catalana, vol. 1, p. 7).
Ara bé, l’etimologia, per aquestes mateixes raons, fou camp adobat
per a elucubracions diverses i falses etimologies d’amateurs i diletants.
L’etimologia científica és una ciència relativament moderna, que s’inicia
a mitjan segle XIX. De fet, a l’època de J. Coromines, amb prou feines
tenia més de cinquanta anys d’existència.
La producció científica de Joan Coromines és immensa i qualsevol
intent de catalogació, que no tingui en compte la seva globalitat, està
condemnada a un cert fracàs. Si assagéssim una divisió tipològica, podríem dividir la seva obra en dos grans grups: la seva producció articulista i la seva producció lexicogràfica. I tot i així ens deixaríem la seva
aportació en l’edició d’autors antics i moderns —on sobresurten l’edició
de l’obra completa de Cerverí de Girona i Guillem de Cervera, la fixació
del text de les Homilies d’Organyà i del Libro de Buen Amor, de Juan
Ruiz; l’edició de les obres completes del seu pare, Pere Coromines:
Obres completes (1972), Diaris i records (1974-1975, 3 vols.) i Obra completa en castellano (1975); i l’edició de la Gramàtica catalana pòstuma
(1956), de Pompeu Fabra—; les traduccions llatines de les Comèdies de
Terenci, publicades per la Fundació Bernat Metge (1936-1960, 4 vols.)
i la traducció sànscrita del Vikramórvaçi, de Kalidassa (1970); col·laboracions diverses, recensions, pròlegs, discursos i cartes —la publicació
del seu Epistolari, del qual ja han aparegut vuit volums, que reuneixen
les cartes creuades amb P. Fabra, F. de B. Moll, J. Pla, J. Fuster, H. Nadal
i Mallol i A. Artís i Balaguer, C. Riba, J. Sales i J. M. de Casacuberta, és
previst que ocupi un total de vint-i-cinc volums—, entre altres apartats.
La producció articulista de J. Coromines és formada per un conjunt
de més de cent articles, que van des d’un primicer «Etimologies araneses», escrit amb prou feines vint anys i publicat en el Butlletí de Dialectologia Catalana l’any 1925, fins al darrer «Altres fragments de poemes
d’Eiximenis deixatats en les seves obres en prosa», publicat el 1992 en
el primer volum de la Miscel·lània Sanchis Guarner. La majoria d’aquests
articles van ser recollits en quatre llibres miscel·lanis posteriors, revisats
i posats al dia. Es tracta d’Estudis de toponímia catalana (Barcelona,
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Barcino, 1965 i 1970, 2 vols.), Lleures i converses d’un filòleg (Barcelona,
Club Editor, 1971), Tópica Hespérica (Madrid, Gredos, 1972, 2 vols.), que
recull vint-i-tres articles relacionats amb la filologia castellana i, finalment,
Entre dos llenguatges (Barcelona, Curial, 1976-1977, 3 vols.).
En la producció lexicogràfica de J. Coromines ressalten les diverses
rèpliques del diccionari etimològic castellà —Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (Berna/Madrid, 1954-1957, 4 vols.), abreujat en Breve diccionario etimológico de la lengua castellana (Madrid,
1961; 2.a ed., 1967; 3.a ed. 1973), i refós i ampliat en Diccionario crítico
etimológico castellano e hispánico (Madrid, 1980-1991, 6 vols.)—, català
—Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (Barcelona, 1980-2001, 10 vols.) i Onomasticon Cataloniæ (Barcelona, 19891997 [1998], 8 vols.)— i occità: El parlar de la Vall d’Aran (Barcelona,
1990). Ara bé, si assagéssim una classificació temàtica de l’obra de Coromines, la dificultat encara seria més grossa. Bàsicament perquè els coneixements que empra un etimòleg o un toponomasta són, i més en el
cas de J. Coromines, tan grans, vastos i complexos, que assenyalar la
frontera d’on comença un camp i acaba un altre és en ocasions difícil.

LES

OBRES LEXICOGRÀFIQUES

En les obres lexicogràfiques de Joan Coromines es posen en joc de
manera global i total tots els coneixements i totes les dades etimològiques
i toponomàstiques monumentals que el nostre home posseïa. De fet,
les obres lexicogràfiques catalanes —el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana i l’Onomasticon Cataloniæ— formaven
part d’un projecte titànic que Coromines anomenava «ardida piràmide»,
que havia de ser coronat amb el carreu de la Gramàtica històrica, que
no va poder emprendre tot i que va projectar diverses vegades.

I. EL «DICCIONARI

ETIMOLÒGIC CASTELLÀ»

Si parem atenció en la producció més monumental de Coromines,
la seva producció lexicogràfica, el primer diccionari que ens apareix és
el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (1954-1957,
4 vols.) que hem esmentat més amunt. La primera referència que tenim
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d’aquest diccionari és una carta de J. Coromines a F. de B. Moll (c. 16,
7-VII-1939), escrita en francès per tal de burlar la censura des de l’exili
de Chatou, carta incompleta que, segurament, no arribà a enviar, en què,
entre altres coses, li deia: «Il y a longtemps que je réunis des matériaux
pour faire un Dictionnaire étymologique de ma langue maternelle. J’en
ai énormément. En même temps, j’ai pris des notes assez abondantes qui
pourraient servir de base a un Dictionnaire étymologique espagnol. Il
y a là une des lacunes les plus remarquables de la bibliographie romanistique et de la bibliographie espagnole. Si vraiment je passe quelque temps
en Argentine je ferais peut-être ce Dictionnaire étymologique espagnol.
Ce ne serait pas un ouvrage aussi complet ni aussi ambitieux que l’autre,
ce serait quelque chose de pratique et plutôt brief, dans le genre du Dictionnaire roumain de Puscariu. Cela se vendrait beaucoup, j’en suis sûr.»
Sembla, doncs, que el motiu fonamental que va portar J. Coromines
a realitzar aquest treball lexicogràfic, a banda de l’econòmic —«je suis
forcé de consacrer tout mon temps à des travaux dont je puis tirer une
utilité pécuniaire immédiate»—, era la necessitat que hi havia d’una obra
com aquesta en una llengua d’un pes demogràfic tan important com la
castellana. De fet, era veritat.
El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, de J. Coromines, va ser, doncs, el primer diccionari etimològic de la llengua castellana elaborat amb criteris científics. Així ho afirma ell mateix en una carta posterior (c. 19, 15-XII-1942) a F. de B. Moll, escrita en castellà des de
Mendoza, seu de la Universidad Nacional de Cuyo, per poder passar la
censura: «Estoy preparando un Diccionario etimológico castellano, el
primero científico que salga. Espero tenerlo listo dentro de tres años. Y
al mismo tiempo voy construyendo otro diccionario para el que me siento más preparado aún», fent clara referència al diccionari etimològic català. Aquesta recança de no poder dedicar-se al diccionari etimològic de
la seva llengua serà una constant. Per exemple, quan, des de Nova York,
gaudint d’una beca de la Fundació Guggenheim, que li va permetre
abandonar la Universitat de Cuyo, on havia romàs des de 1939 fins a
1945, escriu, encara en castellà, a F. de B. Moll (c. 25, 10-IV-1946): «No
recuerdo bien si le anuncié mi proyecto de trasladarme a los EE. UU. La
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Presentació del primer volum del
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.
D’esquerra a dreta,
Josep Tarradellas, president de la Generalitat, Joan Coromines i Josep Vilarasau.
(Barcelona, 18 de febrer de 1980)

28

JOAN

COROMINES

(1905-1997)

Fundación Guggenheim me concedió una beca para venir a terminar mi
Diccionario etimológico (en realidad son dos, de las dos lenguas) en las
bibliotecas de aquí, y aquí estoy con mi mujer desde Navidad, terminando ya los últimos esquilmos de revistas y libros, tarea que llevo entre
manos desde hace tantos años. Cuando llegué me faltaban unos 500 tomos y ahora ya sólo me quedan un centenar, pero como en éste están
los de contenido más denso me veré en apuros por concluir en junio.»
La cronologia dels fets relacionats amb aquest diccionari ens indiquen, doncs, que el propòsit de fer-lo ja era ferm poc després d’exiliarse i que amb tota seguretat ja hi treballava recollint dades a partir de 1941,
probablement l’any anterior i tot, un cop ja instal·lat a l’Argentina, on va
arribar pel novembre de 1939. La redacció s’inicià pel gener de 1947,
com ens confirma una carta a P. Fabra (c. XIV, 7-I-1947), que també expressa l’esperança que la conclusió «en menys de dos anys» li serveixi
per poder tornar a casa: «Crec que això m’és necessari per a tornar en
les millors condicions possibles a Catalunya: és a dir, crec que gràcies
al prestigi adquirit per la càtedra que deixaré a Xicago i al diccionari, podré compensar en part el perjudici desastrós que duria a la meva carrera
la continuació del règim franquista o d’un règim més o menys afí.»
En termes similars s’expressa en una carta adreçada a C. Riba (c. 11,
16-II-1949), en què recapitulava la feina feta des de l’any 1940, i deia que
havia aplegat, per al diccionari etimològic castellà, «una massa que passa de 200.000 cèdules», confirmava que ja portava escrites 1.600 pàgines
i confessava que «el “contraban” català que passo en aquest llibre és
molt fort», que era la petita venjança que es prenia per no poder dedicarse al diccionari etimològic català. Coromines tenia pressa per acabar
pensant en el retorn imminent, que no s’esdevindria mai: «Aquests dies
començo la lletra F; totes les lletres anteriors són acabades i netes, a màquina, a punt per al tipògraf. Ara bé a la F hi ha, exactament, la meitat
del llibre (pot comprovar-ho en qualsevol diccionari castellà); ara fa dos
anys que vaig començar la redacció: tenim, doncs, la seguretat que acabaré a finals de l’any vinent.»
Els terminis imposats no es van complir mai, perquè la feina empresa
era descomunal. Durant aquests anys de redacció del diccionari, Joan
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Coromines estava absorbit completament per aquesta feina i portava un
ritme de vida frenètic i espartà: «M’aixeco a les 7, dino de pressa, i no
torno a casa fins a les 9 o quarts de 9 del vespre, generalment, alguns
dies més tard, literalment exhaurit per l’esforç diari; el repòs total del
diumenge, en aquestes condicions, és d’importància essencial. És necessari d’escriure cada dia un cert nombre mínim d’articles si vull acabar el
diccionari en el termini curt que m’he fixat (pensi que solament en els
mots en GA- hi va haver 155 articles —sense parlar dels derivats), i quan
un dia m’escaic a trobar un o dos articles llargs o difícils (com els que
li vaig enviar de mostra) he de treballar tot el dia frenèticament i acabo
a les 10 del vespre.» (de J. Coromines a C. Riba, Xicago, 22-VIII-1949).
La feina avançava —«ja acabo la M i per tant arribo als 2/3 del llibre»,
escriu a C. Riba (c. 14, 14-III-1950). De fet, pel novembre de 1951, després de més de deu anys de feina ininterrompuda, Coromines deixà
enllestida tota l’obra, que es començà a publicar a finals de 1954. El 4
de desembre de 1954 així ho comunica a C. Riba: «D’un moment a l’altre
rebran el primer volum del meu Diccionari Etimològic», alhora que li
demana que «observi com he fet posar en els indrets més conspicus el
nom de l’Institut, com el meu nom figura escrit en català al peu del pròleg i en castellà no figura enlloc, i com la dedicatòria va en català.» Efectivament, la portada del diccionari assenyala que l’autoria és de «Joan
Corominas, profesor de Filología Románica en la Universidad de Chicago, miembro del Institut d’Estudis Catalans». La dedicatòria diu: «A la memòria del meu Pare, pare del cos i de l’esperit. A la meva estimada Mare.
A la meva Dona, que m’ha donat força per a acabar aquest llibre.» I segueix, en grec, un fragment (vv. 1.698-1.703) d’Edip a Colonos, de Sòfocles, que, per boca d’Antígona, diu: «Perquè el que enlloc no es té per
la ventura, /era per mi ventura, /cada vegada que entre les mans jo el
retenia. /Oh pare, oh estimat, /tu que per sempre sota terra /de fosca
t’has vestit! /Oh, per lluny, si més no, que siguis, /sense el meu amor
i el d’aquesta [Ismene] mai no serà que et trobis!» (trad. C. Riba). La darrera pàgina del quart volum també conté un dístic elegíac llatí d’homenatge al seu pare, Pere Coromines: «Corporis atque animi sacrum sit
manibu’ patris, /patria cantantis, quod scripsi peregre.» [«El que he escrit
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a l’exili, lloant la pàtria, sigui consagrat a la memòria del pare del cos
i de l’esperit.»] El contingut s’estructura en dues columnes de seixanta
línies per pàgina, numerades de cinc en cinc, innovació lexicogràfica
que permet la localització exacta de qualsevol terme o mot. Les paraules
s’ordenen alfabèticament per famílies de paraules encapçalades per
l’entrada principal pertinent. Les remissions internes permeten la localització de qualsevol paraula dins de l’entrada principal.
L’obra va ser editada simultàniament per l’editorial suïssa Francke,
de Berna, i Gredos, de Madrid, com molt bé explica Coromines, content
i satisfet per l’èxit, a Joan Sales (c. 34, Xicago, 3-XII-1957): «coneixeu el
meu Diccionari crític etimològic castellà en 4 volums? Ha estat un èxit
de crítica. Totes les recensions han estat favorables i molt elogioses, i
entre elles n’hi ha 3 o 4 (totes elles entusiàstiques) que són degudes als
noms més grans de la lingüística mundial. Més m’ha sorprès que hagi
estat també un èxit de venda una obra cara com aquesta i de caràcter
estrictament erudit i tècnic. L’han publicada en col·laboració l’Editorial
Francke de Berna i Gredos de Madrid amb una tirada de 3.000 exemplars, la meitat per a cada un, amb exclusiva de venda Gredos per als
països ibèrics i iberoamericans i Francke per als altres països. Ara bé s’ha
publicat el darrer volum tot just fa pocs mesos i la tirada de la Gredos
ja està exhaurida (hi ha llibreters de vell que ja l’anuncien) i la de Francke (que ha negligit completament la propaganda) l’exhaurirà aviat.»
Del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana Coromines
en va fer, per consell editorial, una edició abreujada en un volum: Breve
diccionario etimológico de la lengua castellana (Madrid, 1961), que es
va reeditar l’any 1967 i el 1973 («muy revisada y mejorada») i que ha tingut diverses reimpressions. El diccionari, va tenir tres reimpressions
(1970, 1974 i 1976) i va deixar-se de publicar. El motiu és que Coromines
ja treballava aleshores, amb la col·laboració de José A. Pascual, en una
ampliació i posada al dia de l’obra. Aquesta nova edició, publicada ara
amb exclusivitat per Gredos, es va fer en sis volums, que van aparèixer
sota el títol de Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico entre els anys 1980 i 1991. De fet, els cinc primers volums ja havien aparegut l’any 1983, el sisè i darrer, que contenia els índexs de tota l’obra,
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Carles Duarte, Joan Coromines, Albert Coromines i Joseph Gulsoy.
(Pineda de Mar, maig de 1983)

32

JOAN

COROMINES

(1905-1997)

no va aparèixer fins al 1991, perquè Joan Coromines es va negar a fer,
com li reclamava l’editorial, els índexs de l’obra, que va haver d’assumir
Gredos, fet que va endarrerir la sortida al mercat d’aquest volum que
completava l’obra.

II. EL «DICCIONARI

ETIMOLÒGIC CATALÀ»

El projecte d’edició, per part de J. Coromines, d’un diccionari etimològic català és anterior, com hem vist, al diccionari castellà. De fet,
el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (Barcelona, 1980-2001, 10 vols.) «és l’obra de tota una vida», com diu el mateix Coromines en el Prefaci: «Des de 1922, data de les primeres notes
preses amb aquest objecte, no he parat mai de dedicar-m’hi en forma
creixent. La meva vida, i la vida de la col·lectivitat, em van anar obligant
a una infinita sèrie de tombs i marrades que m’apartaven de la dreta línia
d’aquesta obra. Però jo m’hi tornava, i el llibre en certa manera es revenjava, engruixint i amplificant tots dos el tresor d’idees i d’informacions
destinades a la meva obra de sempre, en una proporció igual o doble
de la que exigien aquests altres treballs que he qualificat de marrades,
i perfeccionant els mètodes i elevant el nivell del futur diccionari català.
L’obra corria el perill que la seva mateixa massa i rigor em descoratgessin
d’encetar-ne la redacció definitiva.» I de fet, era cert. Tant es va endarrerir el projecte d’edició, per culpa de circumstàncies individuals i collectives, que el Diccionari Coromines hagués pogut acabar essent únicament una calaixera, monumental, això sí, però calaixera al cap i a la
fi. Quan Coromines es jubilà com a full professor de la University of Chicago i retornà a casa l’estiu de 1967, havia reunit una massa fenomenal
de materials, ordenats en cèdules o fitxes, desades en un gran cedulari
o calaixera, resultat de més de quaranta anys de recerca sistemàtica,
però li calia trobar el que era més difícil: un editor que volgués arriscar
els diners en un projecte que es preveia ruïnós. En aquest sentit va ser
providencial la trobada de Max Cahner, un editor de prestigi, que havia
projectat i portat a terme grans projectes editorials, com la Gran enciclopèdia catalana, i que l’any 1972 havia fundat una nova editorial —Curial Edicions Catalanes—. Cahner, quan era editor d’Edicions 62, ja li
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havia proposat l’edició d’un diccionari etimològic català abreujat, proposta que Coromines declinà en rodó sota l’argument que això no era
possible fins que no s’hagués publicat el «gran» diccionari etimològic
català, obra que només ell podia fer. Cahner, ara al capdavant de Curial,
reiterà l’oferta de fer ara aquest gran diccionari etimològic. Coromines,
finalment —i afortunadament— acceptà la proposta d’editar amb ell el
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana després
de comprovar la qualitat de l’editorial amb l’edició dels Diaris i records
(1974-1975, 3 vols.), del seu pare, Pere Coromines, i el seu recull d’articles Entre dos llenguatges (1976-1977, 3 vols.).
Sigui com sigui, l’any 1976, Coromines, que aleshores ja tenia 71
anys, ja es trobava en procés de redacció de l’obra: «Ja tinc més de 300
grans pàgines escrites a màquina del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (tot BA-, car hem ajornat la A), però això serà
una obra immensa, colossal, per la quantitat aterradora de materials que
tenia jo reunits: i a estones em sento molt vell. Car tinc encara bastants
altres compromisos per acabar. I per això faig esforços de flaquesa per
posar en marxa ràpida aquest altre llibre que he preparat tota la vida»,
escriu a F. de B. Moll (c. 210, 12-VI-1976). De fet, Coromines es devia
trobar molt aclaparat, perquè el Prefaci al primer volum de l’obra acaba
amb un significatiu: «I ací acabo, expressant la meva fonda gratitud i la
meva fe profunda que Déu ens ajudarà a completar aquest ambiciós esforç», prou simptomàtic en Coromines.
De fet, els gemecs de Coromines es repetiran sovint, sobretot amb
F. de B. Moll, que per haver emprès l’edició del també monumental Diccionari català-valencià-balear sabia de què li parlava: «el meu deure [...]
és no parar ja, no reposar ni un dia, avançant tant com pugui la redacció
del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, amb
l’esperança ben incerta de deixar-lo pràcticament acabat amb els últims
panteixos, o almenys tan avançat que d’altres es vegin amb cor d’acabarlo quan ja no pugui més. Tot l’any no paro en això, fins a quedar-ne
saturat, empatxat, rendit, de manera que és inevitable fer una excepció
durant les quatre setmanes que passo a Boí al pic de l’estiu; allí s’imposa
fer aquella trentena escassa de dies de repòs del Diccionari etimològic
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i complementari de la llengua catalana, per raons quasi d’higiene mental, però és una excepció única». (c. 213, 20-V-1978).
Qui també hi treballà inicialment, revisant els originals, fou el novel·lista i editor Joan Sales —comissionat pel Departament d’Ensenyament
i Cultura de la Generalitat de Catalunya, segons consta en el Prefaci—, amb qui Coromines havia publicat l’any 1971 Lleures i converses
d’un filòleg, i amb qui mantingué una llarga relació epistolar reunida en
l’Epistolari Joan Coromines & Joan Sales: «Una vegada més us vull dir
—li diu J. Sales— que com més avanço en la lectura dels articles del diccionari més i més em sento admirat», admiració que anirà en augment:
«Us repetiré que més que un diccionari em sembla el poema de la llengua» repetirà en aquesta i en altres ocasions. Sales no es cansa tant d’elogiar-ne el contingut com la forma —«l’estil em sembla perfecte, modèlic»—. I encara: «Trobo simplement admirable que escrivint com ho feu
a raig —i a raó de deu fulls per dia!— us surti una prosa tan natural i
correcta, que per a mi és un model» (c. 99, 21-XII-1978). I més endavant
hi torna: «el vostre estil em sembla sempre modèlic en el sentit exacte
del mot, o sigui que es pot posar com a model de català —i no dubto
que s’hi posarà temps a venir. I no pas per la vostra autoritat com a lingüista (que no sempre els lingüistes són un model de bon estil), si bé
també això hi pot ajudar, sinó perquè teniu realment l’instint, propi dels
bons escriptors, del llenguatge simple, directe, natural, “clar i català”».
I compara els articles del diccionari amb «veritables essais en el sentit
que donava a aquest mot Montaigne» (c. 105, 30-IV-1979), alhora que
mostra la preferència per «la part més personal vostra, quan em sembla
que us veig pujant i baixant muntanyes, parlant amb pastors i pagesos
o escorcollant vells pergamins i llibres de la nostra venerable antigor on
s’amaguen tants tresors de la nostra llengua».
El primer volum del Diccionari etimològic i complementari de la
llengua catalana, que comptaria amb la col·laboració del seu deixeble
canadenc Joseph Gulsoy i del mateix Max Cahner, i l’auxili tècnic de
Carles Duarte i d’Àngel Satué i el suport econòmic de ”la Caixa”, aparegué pel febrer de 1980. A partir d’aleshores aparegueren un darrere l’altre la resta de volums a un ritme increïble de gairebé un volum l’any:
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Visita del president de la Generalitat al seu estudi.
D’esquerra a dreta, Jordi Pujol, Joan Ferrer, Max Cahner, Albert Manent i Joan Coromines.
(Pineda de Mar, 25 de maig de 1992)
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I (A-BL), 1980; II (BO-CU), 1982; III (D-FI), 1982; IV (FL-LI), 1984; V (LLNY), 1985; VI (O-QU), 1986; VII (R-SOF), 1987; VIII (SOG-UX), 1988, i
IX (V-ZUM), 1991. El darrer volum, el X, que contenia un Suplement que
Coromines deixà enllestit el novembre de 1987, es publicà conjuntament
amb els índexs, que processaven 282.251 entrades, que preparà el seu
secretari, el Dr. Joan Ferrer, amb la col·laboració de Josep Ferrer i Joan
Pujadas, i que es publicà l’any 2001. De fet, Coromines havia enllestit
la redacció del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana el 4 de juny de 1984, tal com registra el volum IX de l’obra, quan
tenia setanta-nou anys.

III. L’«ONOMASTICON CATALONIÆ»
Gairebé sense repòs emprèn la redacció de l’Onomasticon Cataloniæ,
però, entremig, encara té temps de tornar a mirar-se la seva tesi doctoral
—Vocabulario aranés (Barcelona,1931)—, i d’actualitzar-la i ampliarla considerablement en El parlar de la Vall d’Aran. Gramàtica, diccionari i estudis lexicals sobre el gascó (Barcelona, 1990). Que ningú no
pensi que era un homenatge des de les seves velleses als seus amors
filològics oblidats de joventut, perquè Coromines no abandonà mai al
llarg de la seva vida l’interès i l’estudi per l’occità, llengua que tenia pràcticament per materna i que considerava molt important per a l’estudi de
la llengua catalana. De fet, Coromines va ser un dels màxims occitanistes
del seu temps. No deixa de ser curiós que l’Onomasticon Cataloniæ
—el «vast recull d’onomàstica que enregistrarà i explicarà etimològicament
tots els noms de persona, antics i moderns, emprats dins el domini lingüístic català (Catalunya, el Rosselló, el País Valencià, les Balears i la zona oriental d’Aragó), així com tots els noms de lloc, morts o vius, situats
en aquest territori; noms de lloc en la més ampla accepció del mot: noms
de llocs habitats, indrets (sigui quina sigui la importància de cada un),
noms de cursos d’aigua o d’estanys, noms d’accidents orogràfics, de cases aïllades, de coves, fonts, arbres renomenats, etc.»—, que va ser la
primera obra monumental en què Coromines treballà i a la qual abocà
temps i esforços durant tota la seva vida, fos la darrera que va redactar
amb una certa precipitació.
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Joan Coromines havia iniciat la recollida de materials i els treballs
de camp per a l’elaboració d’un gran diccionari toponímic l’any 1925,
tasques que augmentaren a partir de l’any 1931, un cop acabada la seva
formació acadèmica. Aquest diccionari toponímic s’acabaria anomenant
Onomasticon Cataloniæ. Evidentment la Guerra Civil (1936-1939)
alentí els treballs de camp, que l’exili aturà completament. Les enquestes no es van reprendre fins al 1952, any a partir del qual Coromines va
poder concentrar al semestre d’hivern la docència a la University of Chicago i passar l’altre a Catalunya. Les enquestes, a partir d’aleshores, es
convertiren en sistemàtiques fins al 1971, quan pràcticament ja s’havien
efectuat totes les enquestes en tots els territoris dels Països Catalans. En
alguns casos, comptà amb diversos col·laboradors, que Coromines ensinistrà personalment, i que feren diverses enquestes per a l’Onomasticon
Cataloniæ. El mateix Coromines ho explica en el Pròleg de l’obra:
«Quan, el 1931, decidírem de posar en marxa aquesta vasta empresa,
poguérem comptar no sols amb els materials toponímics i antroponímics prou abundants que teníem ja reunits des de 1925, sinó també amb
les col·leccions aplegades amb la mateixa intenció per En Josep M. de
Casacuberta, predecessor nostre en l’Oficina de Toponímia i Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans.
»Després dels anys 1931 a 1939, en què ja ens havíem dedicat activament a l’arreplega de materials per a l’Onomasticon, a partir de 1939,
encara que exiliat a París o a Amèrica, no vam deixar mai de treballar
sobre els materials recollits, que ens havíem emportat amb nosaltres, i
d’enriquir-los amb nous despullaments de documents i de textos antics
i moderns. En 1952-54 i, sobretot, a partir de 1955, vam reprendre a gran
escala la recollida de noms de lloc vius. Els anys 1931-1939 vam poder
comptar amb l’ajuda dels nostres compatriotes En Pau Miró i Enric Ribes, els quals, seguint les nostres instruccions i sota la nostra direcció,
per bé que remunerats per l’Institut d’Estudis Catalans, van continuar
l’enquesta en algunes zones del Principat. Després de 1954, algunes
subvencions d’En Rafael Patxot, de la Guggenheim Fundation i de
l’American Philosophical Society, amb la bona voluntat dels nostres
nous auxiliars (sobretot els senyors Joan Sales, Josep A. Codina i J. Giner
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i March), van permetre de continuar aquestes enquestes. Però tant els
anys 30 com els anys 50-60 fou sobretot amb el nostre esforç personal
que l’Onomasticon va haver de comptar, àdhuc per a la recollida de la
toponímia viva sobre el terreny. Combinant tots aquests materials amb
els recollits per En Casacuberta vers 1921-1923, el manuscrit dels quals
ens va ser cedit, una zona molt vasta, corresponent als territoris de 2.000
municipis (més de 3.000 pobles) ha estat completament explorada,
1.600 enquestats per mi mateix i 394 pels nostres diferents col·laboradors.
Aquests municipis comprenen la totalitat del domini lingüístic català
d’Espanya i de França, més Andorra, la Vall d’Aran i tot l’Alt Aragó fins
a Navarra (triangle Graus-Benasc-Ansó).»
L’any 1985, un cop acabada la redacció del Diccionari etimològic i
complementari de la llengua catalana, Coromines treballa ja exclusivament en l’Onomasticon Cataloniæ. En un primer moment, Coromines
va preveure una estructura per zones geogràfiques i, sota aquest criteri,
es publicà l’any 1989, coeditat per Curial Edicions Catalanes i ”la Caixa”,
el primer dels volums que, sota el subtítol de Toponímia antiga de les
Illes Balears, signaven conjuntament J. Coromines i J. Mascaró Passarius.
De seguida, però, es va veure que aquesta divisió per zones obligava a
contínues i constants remissions internes que dificultaven la consulta i
la redacció de l’obra. Per això, a partir del segon volum s’abandonà l’estructura geogràfica i s’adoptà un únic criteri d’ordenació alfabètica. També es modificà el títol, que adoptà el definitiu d’Onomasticon Cataloniæ.
Els noms de lloc i noms de persones de totes les terres de llengua catalana,
amb l’afegitó d’«Obra fundada per Josep M. de Casacuberta», seguit del
nom dels seus col·laboradors: Max Cahner, Joan Ferrer, Josep Giner, Joseph Gulsoy, Josep Mascaró, Philip D. Rasico i Xavier Terrado.
A partir d’aleshores Coromines començà a redactar les lletres A i B,
però, en arribar a la C, quedà col·lapsat pel volum de feina, que feia que
el procés de redacció anés excessivament al ralentí. L’any 1990 s’incorporà al projecte Joan Ferrer, que li féu de secretari i que donà un impuls decisiu a l’obra, fent tasques de coordinació i de redacció, que desencallaren definitivament el projecte. El volum segon (A-BE), primer
d’aquest nou criteri d’ordenació, aparegué el 1994 i, a partir d’aleshores,
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Joan Coromines a casa seva. (Pineda de Mar, octubre de 1993)
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de manera ininterrompuda, els següents: el 1995 els volums III (BI-C )
i IV (D-J ); el 1996, el volum V (L-N ), que va ser el darrer imprès que
Joan Coromines va veure en vida. De totes maneres, Coromines havia
deixat enllestida la redacció de tota la resta de l’obra pel novembre de
1996. Joan Coromines va morir el 2 de gener de 1997. Pràcticament fins
al final va estar corregint compaginades. Va ser el seu secretari i col·laborador, Joan Ferrer, qui enllestí la resta de volums, que aparegueren
el 1997: VI (O-SAI ), tot i que amb peu d’impremta de 1996, i VII (SALVE ). El darrer volum, el VIII, que contenia les lletres VI-Z i l’Índex de
tota l’obra, va aparèixer el 1998, tot i que amb peu d’impremta de 1997.
L’Índex va ser elaborat per Joan Ferrer amb la col·laboració de Josep Ferrer i Joan Pujadas. Tot i que in extremis Joan Coromines havia coronat
amb èxit la seva «ardida piràmide».
Vist en perspectiva l’opus filològic corominià, cal concloure que poques vides hauran estat tan positivament fructíferes per a la llengua i la
cultura catalanes com la de Joan Coromines.
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Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, lliura a Joan Coromines la Medalla d’Or de la
Ciutat. (Pineda de Mar, 10 d’abril de 1996)
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BIOGRÀFIQUES I BIBLIOGRÀFIQUES

JOAN PUJADAS I MARQUÈS

21 MARÇ 1905
SETEMBRE 1922
1924
1925
NOVEMBRE
MARÇ 1926
1927
OCTUBRE
DESEMBRE
GENER 1928
JUNY
NOVEMBRE

GENER 1929
FEBRER-JULIOL
NOVEMBRE

Neix a Barcelona.
Inicia les carreres de Dret i de Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona.
Participa en les reunions de la Societat d’Estudis Militars per lluitar contra
la dictadura del general Primo de Rivera.
Publica el seu primer article en el Butlletí de Dialectologia Catalana.
És implicat en el complot de Garraf contra el rei Alfons XIII. S’exilia a Montpeller i assisteix a les classes dels professors G. Millardet i M. Grammont.
Finalitza la compilació del Vocabulari aranès, que consta de sis mil cèdules.
Es llicencia en Dret per la Universitat de Barcelona.
La policia escorcolla el seu domicili i l’obliga a presentar-se periòdicament
a les seves dependències.
És nomenat professor ajudant de classes pràctiques adscrit a la càtedra de llengua àrab de la Universitat per als cursos 1927-1928, 1929-1930 i 1930-1931.
Es llicencia en Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona amb la qualificació d’excel·lent i premi extraordinari.
Inicia els estudis de doctorat en Dret i en Lletres a la Universitat de Madrid.
El Ministeri d’Instrucció Pública li concedeix una beca d’un any per ampliar
estudis de lingüística romànica i de dialectes germànics a Alemanya i Suïssa.
Defensa la seva tesi doctoral, Vocabulario aranés, i obté la qualificació
d’excel·lent.
Assisteix a Zuric a un curs universitari amb els professors L. Gauchat, A.
Steiger, M. Leumann, J. J. Hess von Wyss, A. Bachmann, O. Gröger i J. Jud.
Presenta la memòria doctoral i realitza les oposicions al premi extraordinari
del doctorat en Lletres, que supera de forma brillant.
Reprèn les classes a la Universitat de Zuric.
Fa estudis a la Universitat de la Sorbona de París amb els professors O.
Bloch, P. Boyer, C. Brunel, M. Roques, J. Vendryès i A. Meillet.
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NOVEMBRE 1930
ABRIL 1931
5 JUNY
NOVEMBRE

MAIG 1934
1935
AGOST
NOVEMBRE
JULIOL 1936

19 AGOST
11 NOVEMBRE
16 DESEMBRE
25 GENER 1937
NOVEMBRE
30 DESEMBRE
4 JUNY 1938
7 FEBRER 1939

Pompeu Fabra el nomena secretari de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’incorpora al Comitè de Redacció del Butlletí
de Dialectologia Catalana.
Redacta, amb Pompeu Fabra i Josep Maria de Casacuberta, per encàrrec de
la Generalitat, el nomenclàtor dels municipis de Catalunya.
El Ministeri d’Instrucció Pública el nomena professor auxiliar de la Facultat
de Filosofia i Lletres de la Universitat de Barcelona, per un termini de 4 anys,
per impartir l’assignatura de filologia romànica.
Finalitza la redacció de les «Modificacions que es podrien fer a la segona
edició del “Diccionari ortogràfic” de Pompeu Fabra».
Inicia els treballs preliminars de l’OnCat.
Publica Vocabulario aranés. Tesis doctoral.
Signa amb un grup de quinze membres de l’Institut d’Estudis Catalans el manifest Desviacions en els conceptes de llengua i de Pàtria.
Assumeix, a partir del volum XXII, la secretaria del Butlletí de Dialectologia
Catalana, que dirigeix Pompeu Fabra.
Fa balanç de les enquestes toponomàstiques fetes i anota: «252 ajuntaments,
112 dels quals han estat enquestats personalment per mi. Manquen per fer
818 ajuntaments del Principat i 759 de la resta del domini lingüístic català.»
Viatja a València amb Pompeu Fabra, Josep Maria de Casacuberta i Ramon
Aramon per fixar el nomenclàtor dels municipis del País Valencià.
Viatja a Madrid per prendre part en les oposicions a la càtedra de provençal
vacant a la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat Central. El dia 18
a la nit participa en la reducció dels revoltats que s’havien fet forts al Cuartel
de la Montaña.
La Universitat de Barcelona el nomena professor encarregat de curs de linguística francesa, provençal i romànica.
Contreu matrimoni civil amb Bàrbara de Haro.
S’incorpora com a voluntari a les milícies alpines de l’Exèrcit Republicà.
Abandona les milícies i retorna a Barcelona.
La Universitat de Barcelona li encarrega l’edició d’una miscel·lània dedicada
a Pompeu Fabra, amb motiu del seu setantè aniversari.
La Universitat de Barcelona el nomena professor extraordinari de la Facultat
de Filosofia i Lletres i Pedagogia.
És mobilitzat i destinat a l’Estat Major de Barcelona com a traductor.
Passa la frontera i és internat al camp de refugiats de Sant Cebrià de Rosselló. Finalment es retroba amb els seus pares i germans a París, on residien.
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17 OCTUBRE
10 NOVEMBRE
1 DESEMBRE
NOVEMBRE 1941
2 NOVEMBRE 1943
FEBRER 1944
ABRIL
JUNY 1945
JUNY 1946
GENER 1947
JUNY 1948
21 GENER 1950
NOVEMBRE 1951
5 MAIG 1952
7-10 ABRIL 1953
4 NOVEMBRE
ABRIL 1954
JULIOL
DESEMBRE
GENER 1955

COROMINES
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Els professors R. Menéndez Pidal, A. Alonso, R. Rojas i el poeta P. Neruda
aconsegueixen que el govern argentí el contracti com a catedràtic de la
Universidad Nacional de Cuyo, situada a la ciutat de Mendoza.
Embarca a La Rochelle amb la seva família amb destinació a l’Argentina.
S’incorpora a la Universidad de Cuyo com a professor de gramàtica i de llatí.
Mor sobtadament a Buenos Aires el seu pare, Pere Coromines.
Recupera els articles de la Miscel·lània Fabra, que havien restat a Barcelona.
Organitza i dirigeix l’escalada al Cerro Blanco Olonquimini (Andes), de
5.100 m. És la primera vegada que s’aconsegueix ascendir fins al cim
d’aquesta muntanya.
Es publica a Buenos Aires, després de 7 anys de feina, la Miscel·lània Fabra.
Retornen a Barcelona la seva mare i les seves germanes, que havien perdut
la feina per causa de la revolució militar argentina.
La Fundació Guggenheim li atorga una beca per a la preparació del DCELC.
La University of Chicago el contracta com a professor de filologia romànica.
Imparteix un curs de català a la University of Chicago.
Inicia la redacció del DCELC després de 7 anys d’aplegar materials.
La Fundació Guggenheim li atorga una nova beca per a la redacció del
DCELC.
L’Institut d’Estudis Catalans el nomena Membre Adjunt de la Secció Filològica.
Enllesteix la redacció de la lletra Z del DCELC.
Torna a Barcelona després de tretze anys d’exili. A partir d’aquesta data farà
una estada anual de sis mesos a Catalunya, on realitzarà enquestes orals per
a l’OnCat i el DECat.
Participa en el VII Congrés Internacional de Lingüística Romànica de Barcelona i pronuncia un discurs, en anglès, amb crítiques al règim franquista.
Li és concedida la ciutadania nord-americana.
Enllesteix la redacció de les esmenes que creu necessari efectuar a la segona
edició del Diccionari general de la llengua catalana de Pompeu Fabra.
L’Editorial Moll publica El que s’ha de saber de la llengua catalana, que va
escriure en anglès com a presentació als nord-americans dels Jocs Florals
de la Llengua Catalana celebrats a Nova York l’any 1951.
Es publica a Berna, editat per Francke, i a Madrid, editat per Gredos, el
volum I del DCELC, que aplega les lletres A-C.
Presenta la dimissió com a membre de la Secció Filològica de l’IEC per causa
de la nova edició del Diccionari Fabra, publicat sense que hagués pogut
vigilar-ne la impressió. Finalment decideix ajornar aquesta decisió.
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15-16 ABRIL

Participa en el V Congrés de Ciències Onomàstiques de Salamanca i presenta en francès la ponència «Onomasticon Cataloniæ».
Enllesteix el «Prefaci» de la Gramàtica catalana pòstuma de Pompeu Fabra,
GENER 1956
editada sota la seva direcció.
FEBRER 1957
Redacta l’article «Catalan» per a l’Encyclopedia Britannica.
MAIG
Publica el volum IV i últim del DCELC.
24-28 AGOST 1958 Participa en el VI Congrés Internacional de Ciències Onomàstiques de Munic.
NOVEMBRE
Inicia la tasca de revisió de la Geografia de Catalunya, que publicarà Aedos.
GENER 1960
Signa, amb cent personalitats més, una carta en què denuncia la situació de
persecució a què es veu sotmesa la llengua catalana.
24 ABRIL
Participa en l’homenatge pòstum a Carles Riba, a l’Ateneu Santboià, amb
la conferència «Carles Riba i la llengua catalana».
MAIG 1961
L’Editorial Gredos li publica el Breve diccionario etimológico de la lengua
castellana, versió abreujada i renovada del DCELC.
FEBRER 1963
Desestima la invitació de l’Instituto de Cultura Hispánica per participar en
el congrés Presente y Futuro de la Lengua Española.
13 MAIG 1964
Mor a Barcelona la seva mare, Celestina Vigneaux.
DESEMBRE 1965
Publica el primer volum d’Estudis de toponímia catalana a la Biblioteca
Filològica Barcino, dirigida per Josep Maria de Casacuberta.
FEBRER 1967
Gredos li publica l’edició crítica del Libro de Buen Amor, de Juan Ruiz.
3 MARÇ
Participa en l’homenatge al Dr. Jordi Rubió i Balaguer, que, amb motiu del
seu vuitantè aniversari, se celebra a la Facultat de Dret de la Universitat. El
rector, Francisco García-Valdecasas, alerta la policia, que deté dinou dels
intel·lectuals que hi assisteixen. Joan Coromines és empresonat i expulsat
de l’Estat espanyol fins al mes d’agost.
16 JULIOL
Es jubila com a professor de la University of Chicago. Passa llargues temporades a l’estudi de Pineda de Mar treballant en les seves edicions.
12 MAIG 1968
Pronuncia a la Sala Pleyel de París la conferència «Pompeu Fabra i la lingüística catalana», dins dels actes de la II Festa del Llibre Català.
OCTUBRE
Inicia la seva col·laboració en la redacció del Diccionario etimológico vasco,
d’Antonio Tovar i Koldo Mitxelena.
1970
Proposa a l’Editorial Gredos publicar una edició ampliada del DCELC.
Publica el segon volum d’Estudis de toponímia catalana.
L’Editorial Moll publica la versió catalana del drama hindú Vikramórvaçi,
de Kalidassa, que havia iniciat el seu pare el 1911 i que havia revisat el 1959.
Tramet a Antonio Tovar i Koldo Mitxelena el text revisat de les lletres A-IK
MARÇ 1971
del Diccionario etimológico vasco, que abasta 670 folis.
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SETEMBRE
22 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
DESEMBRE
ABRIL 1972
MAIG
JUNY
MARÇ 1973

FEBRER 1974
OCTUBRE
GENER 1975
GENER 1976
SETEMBRE
NOVEMBRE
4 FEBRER 1978
MARÇ
ABRIL 1979
18 FEBRER 1980
8 ABRIL
FEBRER 1981
26 MARÇ
11 MAIG

COROMINES
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Club Editor li publica Lleures i converses d’un filòleg, amb pròleg de J. Sales.
Pronuncia la conferència «Problèmes de phonétique historique française à
la lumière du catalan et des langues hispaniques», a la Universitat de París.
Pronuncia la conferència «El Vesuvi» en la I Quinzena Cultural de Pineda.
Enllesteix la recopilació de les Obres completes de Pere Coromines.
Li és concedit el premi Lletra d’Or de 1971 per Lleures i converses d’un filòleg.
L’Editorial Gredos li publica Tópica Hespérica, recull d’articles de lingüística
castellana, aplegats en 2 volums.
Rep el Premi Crítica Serra d’Or per Lleures i converses d’un filòleg.
És proposat com a acadèmic honorari de la Real Academia Española de la
Lengua. Joan Coromines rebutja la proposta adduint que «...yo no tengo más
que una lengua, ni quiero más que a una. [...] Honores, viniendo de la lengua castellana, no quiero ninguno.»
Accepta formar part com a acadèmic corresponent de la R. Academia Galega.
Curial Edicions Catalanes publica els dos primers volums dels Diaris i records, de Pere Coromines. El tercer sortirà pel febrer de 1975.
L’Editorial Gredos publica l’Obra completa en castellano de Pere Coromines,
que ha recopilat i anotat.
Inicia la redacció definitiva del DECat.
Finalitza la redacció del nou DCECH.
Curial Edicions Catalanes publica els dos primers volums d’Entre dos llenguatges. El tercer i últim volum sortirà el maig de 1977.
És investit doctor honoris causa per la Universitat de la Sorbona de París,
fet que representa el reconeixement mundial de la seva obra.
Li és concedit el Premi Crítica Serra d’Or de recerca per Entre dos llenguatges.
Rebutja el premi Nieto López, atorgat per la Real Academia Española per
la seva tasca en benefici de la llengua castellana.
Es presenta a Barcelona el volum I del DECat. A l’acte hi assisteix Josep
Tarradellas, president de la Generalitat de Catalunya.
L’Editorial Gredos publica el volum I del DCECH.
La Generalitat li concedeix la Medalla d’Or per la seva tasca «dedicada a la
lingüística indoeuropea i romànica i molt especialment a la catalana».
L’IES de la Bordeta de Barcelona rep el nom de «Joan Coromines».
Mor a Barcelona la seva esposa, Bàrbara de Haro.
Rep el Premi d’Honor Jaume I «pel seu alt i exemplar testimoniatge de
fidelitat a la llengua catalana al llarg de tota una vida consagrada a la recerca
filològica i a la docència universitària».
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ABRIL 1982
13 SETEMBRE

21 MAIG 1984

JUNY
GENER 1985
4 JUNY
SETEMBRE 1986
NOVEMBRE 1987
NOVEMBRE 1988
6 JUNY 1989
18 JULIOL
SETEMBRE
FEBRER 1990
DESEMBRE
15 DESEMBRE
MAIG 1991

La Generalitat de Catalunya li concedeix el Premi de Literatura Catalana a
la millor obra d’investigació sobre la llengua catalana pel vol. II del DECat.
Tramet una carta al rei d’Espanya, en què refusa la Gran Cruz de la Orden
Civil de Alfonso X el Sabio concedida: «Sereníssim senyor: [...] jo no puc
acceptar, i retorno, un premi enviat per un govern que redueix al mínim
els drets de la meva pàtria, esquarterada en províncies, nega els recursos
necessaris a la Universitat de Barcelona i a totes les nostres, i subvenciona
els petits grups que ataquen la unitat del català, llengua única dels tres països que la parlen.»
Li és concedit el Premi d’Honor de les Lletres Catalanes, per «la importància
i exemplaritat de la seva tasca intel·lectual, que ha contribuït de forma notable i continuada a la vida cultural dels Països Catalans». Joan Coromines no
assisteix a l’acte.
Enllesteix la redacció del volum IX (V-ZUM) del DECat.
La Universitat de València acorda nomenar-lo doctor honoris causa. Coromines ajorna l’acte acadèmic per causa de la correcció del DECat.
Curial li publica l’edició de Narrativa de Cerverí de Girona.
Pronuncia la conferència «El passat i el futur dels meus estudis sobre lingüística valenciana», a la Universitat de València.
L’Euskal Herriko Unibertsitatea acorda nomenar-lo doctor honoris causa.
Enllesteix la redacció de les rectificacions i addicions del DECat que es publicaran en el volum X (Suplement–Índex).
Curial li publica l’edició de la Lírica de Cerverí de Girona, en dos volums.
El Ministeri de Cultura li concedeix el Premio Nacional de las Letras Españolas.
Es presenta a Barcelona el primer volum de l’OnCat. L’acte és presidit per
Jordi Pujol, president de la Generalitat de Catalunya. Joan Coromines no
assisteix a l’acte.
És guardonat amb el Premi Sanchis Guarner a la unitat de la llengua catalana
per la publicació del primer volum de l’OnCat.
Assisteix a l’homenatge que amb motiu del cinquantè aniversari de la mort
del seu pare se celebra a l’Ateneu Barcelonès.
El Ministeri de Cultura publica la miscel·lània Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras Españolas 1989.
Es presenta a Viella El parlar de la Vall d’Aran, reelaboració de la seva tesi
doctoral de 1931. Presideix l’acte Jordi Pujol, president de la Generalitat.
Curial li publica l’edició crítica dels Versos proverbials de Guillem de Cervera.
L’Editorial Gredos publica el volum VI i últim del DCECH.
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25 GENER 1992
SETEMBRE
11 JULIOL 1994
OCTUBRE
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10 MARÇ 1995
14 MARÇ
21 MARÇ
25 MARÇ
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SETEMBRE
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3 JUNY 2002

COROMINES
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Assisteix a l’homenatge que l’Ajuntament i els Amics de les Arts de Sant Pol
de Mar reten al seu pare a l’ermita de Sant Pau.
És guardonat amb el III Premi Jaume d’Urgell per la conclusió del DECat.
El Consell General de la Vall d’Aran el nomena «fill adoptiu il·lustre de la Vall
d’Aran».
Enllesteix la redacció de l’OnCat.
L’Ajuntament de Barcelona acorda concedir-li la Medalla d’Or de la Ciutat.
La Universitat de València li ret homenatge a l’Aula Magna de la Universitat.
La Universitat de les Illes Balears li ret homenatge al Gran Hotel de Palma.
La Universitat de Barcelona li ret homenatge al paranimf de la Universitat.
L’Ajuntament de Pineda posa el nom de J. Coromines al nou l’IES, li dedica
una exposició bibliogràfica i coedita la miscel·lània Joan Coromines, 90 anys.
Es promou l’enviament de targetes postals de felicitació a Joan Coromines.
Secunden aquesta iniciativa 1.600 persones d’arreu dels Països Catalans.
L’Euskaltzaindia acorda nomenar-lo euskaltzain ohorezko (membre d’honor).
Assisteix a la inauguració de la plaça que l’Ajuntament de Barcelona dedica
a Pere Coromines, al barri del Raval.
La Generalitat de Catalunya li concedeix el Premi Nacional al Foment de
l’Ús de la Llengua Catalana per l’acabament de l’OnCat.
Els rectors de la Universitat de València i de l’Autònoma de Barcelona li reiteren la proposta de nomenar-lo doctor honoris causa. Coromines ajorna
l’acte acadèmic fins a la conclusió de l’OnCat.
Pasqual Maragall, alcalde de Barcelona, es desplaça a Pineda de Mar i li fa
lliurament de la Medalla d’Or de la Ciutat.
La Institució de les Lletres Catalanes li concedeix el premi al millor estudi
sobre llengua i literatura publicat els anys 1993, 1994 i 1995, per l’OnCat.
Es fractura el fèmur esquerre. El mateix dia és operat i se li posa una pròtesi.
Mor al seu domicili de Pineda de Mar. La capella ardent s’instal·la al Saló de
Sant Jordi de la Generalitat. Els funerals se celebren el dia 4 a la basílica de
Santa Maria del Mar. Assisteixen a l’acte el president de la Generalitat, Jordi
Pujol, i el president del Parlament, Joan Reventós.
Es constitueix la Fundació Pere Coromines. Max Cahner és elegit president.
S’inaugura a Barcelona la plaça de J. Coromines, situada al barri del Raval.
Es publica el vol. VIII de l’OnCat, que conté les lletres VI-Z i l’índex.
Es presenta al Saló de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya el volum
X i últim del DECat.
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