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PRESENTACIÓ

Per a qualsevol cultura, tenir una personalitat com la de Joan Coromines (19051997) és, sens dubte, un luxe. Fou un home compromès amb el país, gran coneixedor del conjunt de les terres catalanes, investigador tenaç i incansable, enamorat
de la seva llengua, però gran coneixedor d’altres llengües, conseqüent ﬁns a l’extrem… Tots aquests valors expliquen que, malgrat les vicissituds que va haver de
viure, que el portaren ﬁns i tot a l’exili, fos capaç de produir obres tan magnes –i que
poques, poquíssimes cultures poden aﬁrmar que tenen– com el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana o com l’Onomasticon Cataloniae.
Per això, pel que representa, tant des del punt de vista de la llengua com pel context històric crucial en què va viure, el Departament d’Educació s’ha volgut sumar
a la commemoració de l’Any Coromines amb l’edició d’aquest material didàctic
que teniu a les mans. Hem volgut acostar la ﬁgura i l’obra de Joan Coromines al
nostre alumnat de secundària perquè pensem que és important que coneguin el
que aquest savi ha representat per a la nostra llengua. A més, però, amb el suport
de la Comissió de l’Any Coromines i del Consorci per a la Normalització Lingüística,
també hem volgut preparar un material que pugui servir per fer conèixer quines són
les terres de parla catalana, per fer entendre quins han estat els canvis sociolingüístics que han experimentat les terres de parla catalana durant el segle XX, per
tenir arguments a favor de la llengua catalana, per saber quines són les variants
dialectals més importants de la llengua, per familiaritzar-se en l’ús de diversos tipus
de diccionari… És, doncs, un material que, a partir de la ﬁgura de Joan Coromines,
ens permet d’aprofundir un xic més en el coneixement, el més ampli possible, de
la nostra llengua i de la nostra comunitat lingüística.
Finalment, només ens queda desitjar que l’exemple d’aquest homenot que fou
Joan Coromines pugui servir de referent per al jovent d’aquest país, en les mans
del qual hi ha el futur de la nostra llengua.

Departament dʼEducació i Universitats
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INTRODUCCIÓ

Any Coromines: Aproﬁtem aquesta
oportunitat
La Comissió de l’Any Coromines (2005-2006) creu que una de les ﬁtes més importants que hauríem d’aconseguir aquest any és fer conèixer la persona i sobretot
l’obra de Joan Coromines a tota la joventut. Durant aquest període s’han fet i es
faran actes acadèmics i culturals en diverses institucions dels territoris de parla
catalana i de parla castellana i en altres indrets on Coromines va tenir alguna presència. Però té molta més transcendència l’actuació entre el jovent, el qual s’ha de
sentir hereu i continuador de l’obra del lingüista i del patriota que era el nostre personatge. El material que ara oferim a les escoles vol facilitar al professorat aquesta
feina indiscutiblement noble i transcendental.
Es tracta d’un dels savis més autèntics que ha produït el nostre país en tota la seva
història. Un savi que, a més a més, posseïa profundament com poques persones el
sentiment de pertànyer a una comunitat de personalitat rellevant enmig dels altres
pobles europeus i que es va proposar que la nostra cultura i sobretot la nostra llengua fossin conegudes i reconegudes al mateix nivell que les dels altres pobles.
Coromines era conscient que la matèria de què s’ocupava oferia diﬁcultats importants per a qui no fos lingüista professional, i per això es proposava que els seus
diccionaris no fossin obres estrictament tècniques, eixarreïdes, de lectura feixuga.
El redactor d’aquestes obres no tan sols coneix amb extraordinari detall els avatars
de les paraules de la seva llengua i de moltes altres llengües sinó que, d’una banda,
estima profundament aquestes paraules i les persones que se’n serveixen i, d’una
altra, s’ha fet seu el secret d’aquests vocables i dels girs on s’incrusten. És per això
que la lectura dels articles de Coromines es fa sempre atractiva, apassionant, estimulant, irresistible: perquè darrere les disquisicions cientíﬁques, darrere l’esment
d’una rastellera enlluernadora de llengües hi bateguen tots els pobles d’Europa,
amb les seves creences, les seves pors, els seus mites, els seus costums, la seva
poesia. Mai no s’havia vist que un diccionari etimològic anés literalment farcit de
poesia. Obriu sobretot els diccionaris catalans i a cada pàgina hi trobareu l’essència més profunda del llenguatge: la cançó popular, les dites casolanes, els refranys,
els versos dels poetes llatins, italians, alemanys, castellans i especialment catalans,
i ﬁns les expansions poètiques de l’autor. La perfecció en el maneig de la llengua
que estudia, l’acumulació de vivències personals i col·lectives que la paraula evoca
al nostre lingüista, l’admirable transparència de la redacció… han fet que el diccionari català hagi sigut qualiﬁcat com el poema de la llengua.
Estem segurs que el professorat i l’alumnat se sentiran sadollats intel·lectualment
per una obra minuciosament elaborada i ordenada, i captivats emotivament per un
cientíﬁc que ha sabut transformar l’especulació lingüística en un gènere literari. El
personatge i l’obra els ajudarà, ens ajudarà a tots plegats, a estimar la llengua, les
llengües, les nacions, les persones de qualsevol accent, de qualsevol indret.
Joan Solà
President de la Comissió de l’Any Coromines
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OBJECTIUS

1

Conèixer la vida i l’obra de Joan Coromines

2

Conèixer el context històric, cultural i polític en
unitat 1, unitat 2
què es desenvolupà la seva obra

3

Aprofundir en el coneixement de l’obra

unitat 1, unitat 2, unitat 3

3.1. Conèixer quines són les terres de parla caunitat 4
talana
3.2. Adonar-se dels canvis sociolingüístics que
ha sofert la societat dels Països Catalans unitat 4
durant el segle XX
3.3. Tenir arguments a favor de la unitat de la
unitat 5
llengua
3.4. Saber quines són les varietats dialectals
unitat 5
més importants de la llengua
3.5. Conèixer el procés d’elaboració del Diccionari etimològic i complementari de la llen- unitat 6
gua catalana
3.6. Familiaritzar-se amb la informació que aporunitat 6, unitat 7
ta el DECat
3.7. Conèixer el procés d’elaboració del DCECH
i familiaritzar-se amb la informació que
unitat 8
aporta
3.8. Contrastar el DECat amb altres tipus de
diccionari

unitat 9

3.9. Conèixer l’Onomasticon Cataloniae

unitat 10
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UNITATS PER A L’ALUMNAT
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UNITAT 1

Joan Coromines o l’origen dels mots

Ara fa un segle va néixer Joan Coromines (Barcelona, 1905 - Pineda de Mar, 1997),
el ﬁlòleg català més important de la segona meitat del segle xx. Són testimoni de
la seva vida i de la seva obra els imponents volums que ens va llegar: el Diccionari
etimològic i complementari de la llengua catalana, l’Onomasticon Cataloniae i el
Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.
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 Coromines, 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
vuit ﬁlls més que va tenir el matrimoni format per l’advocat, polític i escriptor Pere
Coromines i Montanya (Barcelona, 1870 - Buenos Aires, 1939) i la pedagoga Celestina Vigneaux i Cibils (Girona, 1878 - Barcelona, 1964).
Joan Coromines va ser sempre un estudiant brillant. Després d’acabar el batxillerat
amb matrícula d’honor, es matriculà alhora a la carrera de Dret —segurament per
satisfer els desitjos del pare, amb qui sempre tingué una sintonia molt especial— i
a la de Filosoﬁa i Lletres. De fet, però, la vocació ﬁlològica del jove Coromines ja
estava decidida.
MONTPELLER, MADRID, ZURIC I PARÍS
Per culpa de les activitats polítiques clandestines en contra de la dictadura de
Primo de Rivera (1923-1930), l’any 1925 el jove Joan Coromines es veié obligat
a fugir del país. El seu pare, «don Pere», l’embarcà al port de Tarragona per evitar possibles represàlies. Joan Coromines es dirigí cap a la Universitat de Montpeller, on entrà en contacte amb dos professors, Georges Millardet i Maurice
Grammont, que van ser providencials per als seus estudis, ja que contribuïren a la
seva formació. Després d’un any, tornà a Catalunya i el 1928 s’instal·là a Madrid
per seguir els cursos de doctorat. La seva tesi doctoral, titulada Vocabulario aranés, va obtenir la qualiﬁcació d’excel·lent i Coromines va ser premiat amb una beca
per anar a estudiar a Zuric. El professorat i la Universitat de Zuric deixaren bocabadat el jove doctorat; sobretot el mestratge de Jakob Jud, a qui Joan Coromines
consideraria sempre, juntament amb Pompeu Fabra, un dels dos mestres més
importants de la seva formació.
LA GUERRA
Un cop acabada la seva formació acadèmica, Pompeu Fabra l’incorporà (1930) a
les Oﬁcines Lexicogràﬁques de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i, a més, féu de
professor a la Universitat de Barcelona, que sempre considerà la seva universitat.
L’esclat de la Guerra Civil (1936-1939) el trobà a Madrid fent gestions acadèmiques
i participà en la reducció dels facciosos atrinxerats. Poc després tornà a Barcelona i
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intentà recuperar-hi una certa normalitat. L’estiu de 1938 va ser mobilitzat i destinat
a la Secció d’Informació de l’Estat Major. El 7 de febrer traspassà la frontera amb
destinació al camp de refugiats de Sant Cebrià de Rosselló. Poc després era a París amb la dona, Bárbara de Haro, amb qui s’havia casat poc més d’un any enrere,
els pares i els germans. Troia havia caigut: començava la dictadura de Francisco
Franco (1939-1975).
MITJA VIDA A LʼEXILI
Joan Coromines trobà feina en una petita i nova universitat argentina. Es tracta de
la Universidad Nacional de Cuyo, situada als peus dels Andes argentins, lluny de
tot arreu. Treballador incansable, s’havia proposat enllestir en un temps rècord una
obra descomunal: la redacció en solitari d’un diccionari etimològic de la llengua
castellana elaborat amb criteris cientíﬁcs, obra que no existia, mentre somiava poder tornar a Catalunya i fer el diccionari de la seva llengua. Entremig, però, tingué
temps d’editar des de l’Argentina la Miscel·lània Fabra (1944), que la guerra va
impedir que es publiqués a Barcelona. Gràcies a una beca de la Fundació Guggenheim, a ﬁnals de 1945 abandonà l’Argentina per instal·lar-se a Nova York i, poc
després, a Chicago, contractat per la prestigiosa Universitat de Chicago. Va ser en
aquesta ciutat on enllestí el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana
(1954-1957) —ampliat més tard amb el títol de Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico (1980-1991)—, que li aportaren una fama i un prestigi internacional dins el món de la ﬁlologia romànica.
EL RETORN
Fins l’any 1952 Coromines no tornà a trepitjar terra catalana. Quan ho féu, va ser
per ocupar la butaca de la Secció Filològica de l’IEC que Fabra havia deixat lliure
en morir. Amb l’IEC, les relacions van patir alts i baixos, segurament perquè Coromines esperava massa —mentre que d’altres esperaven massa poc— d’aquesta
corporació acadèmica que la dictadura franquista havia condemnat a les catacumbes. A partir d’aquell any, Coromines va poder concentrar la docència i passar mig
any a Catalunya, on va continuar les seves enquestes etimològiques i les recerques
iniciades abans de la guerra per al seu diccionari etimològic català i per a l’Onomasticon Cataloniae, un diccionari etimològic dels noms de lloc.
Tot i el prestigi internacional, Coromines era pràcticament desconegut fora de l’àmbit acadèmic. És clar que la situació de genocidi lingüístic i cultural que patien tots
els Països Catalans no afavoria el contrari. La publicació d’un opuscle divulgatiu, 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 toponímia catalana (1965-1970) i el volum miscel·lani Lleures i converses d’un
ﬁlòleg (1971) van refermar. Premis, com el doctorat honoris causa per la Sorbona
de París (1978), la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya (1980) i el Premi
d’Honor de les Lletres Catalanes (1984), entre d’altres, que valoraven no solament
la seva categoria cientíﬁca, sinó també la seva trajectòria cívica de defensa insubornable de la nostra llengua i del nostre país, van capgirar la situació. Perquè Joan
Coromines no sols ha estat el ﬁlòleg més important de Pompeu Fabra ençà, que
ens ha llegat el gran diccionari etimològic de la llengua catalana, sinó també, una
persona compromesa en la defensa de la nostra llengua i del nostre país. En aquest
sentit, va rebutjar durant la dictadura la intenció de fer-lo acadèmic de la Real Aca-
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demia Española, proposada per Antonio Tovar, amb un rotund «jo no tinc més que
una llengua ni n’estimo més que una. Honors, venint de la llengua castellana, no en
vull cap». Finalment el 1989 acceptà amb moltes reticències el Premio Nacional de
las Letras Españolas després de fer saber, però, que «l’única nació meva i la meva
única llengua, a les quals presto incondicional obediència i homenatge, són la nació
i la llengua catalanes».
LES DUES GRANS OBRES EN CATALÀ
El nostre ﬁlòleg es jubilà l’any 1967 tenint encara pendent la realització de les seves
grans obres: el Diccionari etimològic i complementari de la llengua 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 coronava a la seva vellesa, l’un rere l’altre, els
diversos volums d’aquestes obres de tità, que va concloure pràcticament al llit de
mort, esdevinguda el 2 de gener de 1997, a l’edat de 91 anys. Cent anys després
de la seva naixença, el far de constància en la feina, de ﬁdelitat a la nostra llengua
i al nostre país, de superació dels entrebancs, que Joan Coromines va encendre,
encara brilla per a nosaltres.
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Activitat
La trajectòria vital de Joan Coromines abraça gairebé tot el segle XX. Aquest segle
va ser molt convuls a Europa, a Espanya i especialment a Catalunya.
A partir del text Joan Coromines o l’origen dels mots, completa la graella següent
amb els fets més destacats de la seva vida i situa-hi també els fets històrics que
més van marcar-la.
Fets de la vida de Joan Coromines

Anys

Fets històrics

Neix, el 21 de març, a Barcelona

1905

Publicació de Solitud, novel·la
de Caterina Albert

1923
1925
1926
1928
1930
1931

Proclamació de la República

1936
1938
1939

Acabament de la Guerra. Començament de la dictadura

1944
1945
1952
1954
1965
Es jubila; dedica tot el seu temps a
l’elaboració del Diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana i de l’Onomasticon Cataloniae

1967
1971
1975

Mort del dictador Franco

1976

Restabliment de la Generalitat
de Catalunya

1978
1979
1980
1984
1989
Mor, el 2 de gener, a Pineda
de Mar
16

1997

Aprovació de l’Estatut
de Catalunya

UNITAT 2

Carta de Pompeu Fabra a Joan Coromines

Llegeix atentament el text següent:

Prada, 15 de març de 1948
Estimat amic Coromines,
Vaig rebre la vostra lletra el dia mateix que feia 80 anys. Em va emocionar
vivament la seva lectura. Quan un estima un amic com jo us estimo a vós,
quina satisfacció no li dóna de sentir-se’n estimat com vós m’estimeu a mi!
Vós, enyorat Coromines, m’heu prodigat les proves del vostre afecte: estigueu cert que les agraeixo de tot cor! Retardava la contesta a la vostra
lletra perquè volia adjuntar-hi la llista de les innovacions ortogràﬁques
que penso proposar a l’Institut en ocasió d’haver emprès aquest la revisió
del meu Diccionari. Però veient que a hores d’ara encara no tinc confeccionada sinó una petita part d’aquesta llista, no vull deixar passar més temps
sense escriure-us acusant-vos la recepció de la vostra lletra, tot prometent-vos, però, que us la trametré com més aviat pugui, perquè abans
d’enviar-la a la Secció Filològica voldria que ens poséssim d’acord vós i jo
sobre les reformes que convé sotmetre a l’aprovació de l’Institut. [...]
Quant a la qüestió de l’ús de l’article davant del nom de l’any, d’acord amb
vós, naturalment. Molt bé el vostre article, i crec molt convenient que el
publiqueu.
No sé si sabeu que tinc escrita una Catalan Grammar. Però no sé on ni com
la podré publicar.
Records afectuosos a la vostra muller. La meva muller i la meva ﬁlla Carola
m’encomanen que us saludi de part seva. I, abans d’acabar la vostra tasca
a Amèrica ¿no fareu una escapada a Europa, que em donaria ocasió de poder parlar amb vós i donar-vos, ben estreta, una cordial abraçada?
Vostre afm.
P. Fabra
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Activitats
1. Aquesta carta la va escriure Pompeu Fabra: busca en una enciclopèdia o a
internet qui era.
2. Fixa’t en el registre lingüístic que es fa servir. Recull les paraules o expressions
que creus que marquen aquest registre.
3. Pregunta als pares o als avis si tenen cap carta guardada de quan eren joves.
Si te la deixen veure, ﬁxa’t en la llengua que feien servir, què s’explicaven...
4. De què parla Fabra amb Coromines?
5. Fixa’t des d’on escriu Fabra la carta i on era Coromines quan la va rebre. Com
és que ni Fabra ni Coromines no eren a Barcelona?
6. Es van poder fer l’abraçada a què Fabra feia referència al ﬁnal de la carta?
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UNITAT 3

Joan Coromines al Mas Pla

2 de febrer de 1980, dia de la Candelera
El dos de febrer de 1980 vingué al Mas Pla de Llofriu el gran ﬁlòleg, amic meu, el
senyor Joan Coromines. L’hora de la seva arribada produí una certa confusió. Vaig
demanar-li que vingués a la tarda i es presentà a les tres en punt. Les tres en punt
encara no és la tarda. És una hora que forma part del que els italians anomenen el
pomeriggio. Quan arribà, no estava encara preparat per rebre’l. Estava molt cansat,
encara era al llit, i el meu dinar no havia existit. Li vaig fer dir que vingués una mica
més tard. El ﬁlòleg s’ho agafà rient. Es posà a caminar, pujà a una muntanyola que
hi ha a l’altra banda de la carretera i més tard em digué que havia vist un panorama
fascinador i productiu de l’Empordà Petit. Quan arribà al mas eren les quatre de la
tarda.
Tinc una relació molt interessant amb el senyor rector de Medinyà, amb mossèn
Prats, també ﬁlòleg, professor a Girona i a Barcelona, que és un gran admirador del
senyor Joan Coromines. Teníem intenció, tots dos, d’anar-lo a veure a Pineda, que
és on ara resideix. No poguérem lligar caps i no hi anàrem. Vaig dir al reverend que
vingués a tres quarts de quatre, i així succeí. Era la primera vegada que se saludaven particularment. Un grup important de professors de català escampats pel món
tingueren una reunió i Coromines la clogué parlant de la paraula pair. Conferència
extraordinària. Mossèn Prats quedà fascinat i en parlàvem molt sovint.
Després de les quatre, arribà el meu germà Pere i, asseguts tots plegats sota la
campana de la xemeneia, parlàrem llargament.
Vaig trobar el senyor Coromines una mica diferent: més blanquinós de cabells,
perquè els anys hi són; més prim, excel·lent notícia, perquè arriba un moment que
s’ha de menjar menys; una curiositat, un interès, una observació, una comprensió,
un maneig de coneixements, que m’aclofà. Quan fa algun any el vaig conèixer a
s’Agaró, els seus ulls semblaven més aviat divagants. Ara, no: tenia els ulls ﬁxos,
plens de vida, intensius. Em semblà, també, que reia més. L’aspecte em semblà
molt positiu. És un home que no és grassot ni nuat. És alt, ben plantat, d’una verticalitat perfecta. En aquella època em semblava que mirava el món exterior de reüll,
amb un punt de reticència. Ja comença de tenir algun any, cap a setanta-cinc, però
els porta molt bé.
—Vinc a portar-li —em diu— un petit present. Aquí té el segon exemplar de la primera edició del meu diccionari etimològic i complementari de la nostra llengua. Li
diré que aquesta ha estat la més gran il·lusió de la meva vida. Hi he pensat sempre.
Ha estat una obsessió permanent. Ara he començat a realitzar-la. Tinc molta feina,
però gairebé li diria que estic content.
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Miro un moment el volum. És enorme. Té gairebé vuit-centes planes, la magnitud
corrent d’un volum del diccionari castellà editat per Gredos i arxi-esgotat. Aquest
no sembla tan voluminós, perquè el paper de les planes és més prim.
—Què signiﬁca l’expressió «etimològic i complementari» que ha posat al títol?
—Complementari vol dir que ho és, perquè aquests últims anys s’han publicat en
aquest país alguns diccionaris que són magníﬁcs: no cal dir el del senyor Pompeu
Fabra, que fou el meu mestre. El Diccionari català-valencià-balear, de Moll, és digne dels més grans respectes. Té deu volums de gran interès. De vegades he retopat aﬁrmacions del senyor Moll, perquè em semblà que ho havia de fer. Moll és un
menorquí, de Ciutadella, i un considerable llatinista. Hem discutit. Sempre ens hem
entès. El meu diccionari té aquests precedents. Els havia de respectar i així ho he
fet: per això hi he posat «complementari».
—Està molt bé, senyor Coromines. Vostè primer, i després Moll, són dos intel·lectuals de gran categoria, persones excepcionals i d’una bondat indefectible.
El felicito... i ara una pregunta: té gaire avançat el seu diccionari?
—Em trobo a la lletra F. No gaire, com pot veure, però vaig fent.
—Quants volums tindrà?
—Potser sis. Ja li ho deia: en el curs de la vida, aquesta obsessió ha estat permanent. Ara, paral·lelament al diccionari he hagut de fer moltes altres coses. Dos
o tres deixebles meus del Seminari de Llengües Romàniques de la Universitat de
Chicago, americans, han editat el gran document dels Sants Rossellonesos, que
és bàsic en la història de la nostra llengua. Tres grans volums. L’original és a París.
El que tenim a Barcelona no és pas tan remarcable com el de la capital francesa.
Li diré, per altra part, que els documents relacionats amb l’Onomasticon d’aquest
país han estat tots recollits. Ara falta explicar el sentit del material que tenim. Serà
una obra novíssima i molt original. Són obres que donen molta feina. S’han de fer.
Per fortuna no hi ha més remei. Si jo tinc vida i salut, ho faré...
—M’han dit que vostè havia abandonat Barcelona i se n’havia anat a viure a Pineda...
—Sí senyor. Ara visc a Pineda. És molt possible que m’hagués agradat més d’anar
a viure a Sant Pol de Mar, perquè hi anava el meu pare i el seu gran amic, el mestre
Amadeu Vives. Però, no havent-ho pogut realitzar, he anat a viure a Pineda.
—Hi ha portat els seus llibres que tenia al seu pis de Barcelona?
—Tots, no! Els indispensables per a la ﬁlologia, sí!
—Mossèn Prats i jo pensàvem venir-lo a veure. Tot, però, és tan difícil! Però vindrem d’un moment a l’altre perquè ens agradarà de veure’l a casa seva. Mossèn
Prats, professor de ﬁlologia, és un gran admirador de vostè. Jo, ja ho sap! ¿Quants
anys, senyor Coromines, visqué a Chicago?
—Tot plegat una quinzena. Primer vaig ser professor en una universitat argentina,
però en aquell admirable país no hi ha gaires elements per a dedicar-se a la ﬁlolo-
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gia. Gràcies a l’interès dels Guggenheim vaig arribar als Estats Units i em portaren
a la Universitat de Chicago, per al Seminari de Llengües Romàniques. Tot plegat hi
vaig viure una quinzena d’anys: els sis primers, amb una permanència absoluta; els
altres, amb algun viatge a Europa, que em fou de gran proﬁt. De seguida que vaig
poder arribar al meu país ho vaig fer. Ja fa alguns anys que hi visc. És el nostre país.
He escrit els quatre grans volums del Diccionari de la llengua castellana, de l’editorial Gredos. He escrit algunes coses sobre l’Onomasticon, he començat, simplement. Al seminari de Chicago, vaig tenir alguns deixebles: amb un d’ells, Joseph
Gulsoy, l’eﬁcàcia del treball ha resultat magníﬁca. Prové d’una família d’Armènia,
que s’hagué de turquiﬁcar per evitar la desaparició, que passà a Amèrica, estudià
a Chicago i avui té una gran situació a la Universitat de Toronto (Canadà). Aquest
senyor ve cada any dos mesos en aquest país, vivim plegats a Pineda el temps
possible. N’és un gran coneixedor. Li he encarregat l’estudi del llenguatge mossàrab de València i alguns treballs d’aquest diccionari; ho ha fet molt bé i m’ha ajudat
moltíssim. Un altre col·laborador meu, en aquesta obra, és Max Cahner, oriünd
alemany, infatigable, completament lligat amb les nostres coses. No teniu idea del
que ha representat per a mi aquesta col·laboració infal·lible. No us podria pas dir el
contrari. Fins ara he tingut sort i espero que continuarà en el més perfecte sentit.
[...]
Dic a Coromines el que he pogut llegir escrit per ell. Primer els quatre volums enormes de l’editorial Gredos sobre el Diccionari etimològic de la llengua castellana.
Els conec prou bé. És una obra fabulosa. Primer, és documentada. Després, és
original. Després, l’autor, quan no sap una cosa, diu que no la sap. Això, no ho
havíem vist mai. El fet em semblà extraordinari. Els qui escriuen ho saben tot, sempre, indefectiblement. No és veritat... Després, recordo el que he llegit sobre els
documents que ha recollit sobre el Corpus Onomasticon català, algunes vegades
amb explicacions considerables. I encara algunes altres coses sobre temes del seu
oﬁci.
—Sí! —em diu Coromines—, el Diccionari de la llengua castellana, de Gredos,
el vaig fer amb una gran satisfacció. Però jo tinc una satisfacció més fonda, que
és construir un diccionari de la llengua catalana. L’he portada al cap anys i anys.
Aquest és el primer volum que li he portat. Ara em trobo en el meu element. Si puc
arribar-hi, la construcció serà llarga.
Set quarts de conversa. Mossèn Prats porta la senyora Coromines i el germà del
ﬁlòleg, que estigué exiliat a Mèxic i és advocat; li deien el Licenciado. El Licenciado
ha de portar el cotxe amb el ﬁlòleg ﬁns a Pineda. Ens acomiadem amb el més gran
afecte —el més sincer imaginable.
Al vespre fullejo aquest primer volum. Hi és tot —tot el que vostè es pugui imaginar. Els ﬁlòlegs el llegiran. Els altres? N’hi ha massa —dic jo. Els diccionaris han de
ser mengívols, per a la generalitat dels ciutadans. Pensant en l’ahir i l’avui i el que
aquest home ha fet, estic segur que Joan Coromines és l’intel·lectual més considerable de la llengua catalana.
Josep Pla, Darrers escrits. Barcelona: Destino, 1984, p. 551-557. (Obra Completa,
44)
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Activitats
1. Joan Coromines va visitar Josep Pla al seu mas de Llofriu. Busca a internet qui
era Josep Pla i on és Llofriu.
2. Quina edat tenien Pla i Coromines en aquesta trobada?
3. Busca al text la descripció que Pla fa de Coromines. En aquesta descripció Pla
compara el Coromines del dia de la visita amb el Coromines que havia conegut
uns quants anys abans a s’Agaró. Fes dues llistes, una amb les característiques del primer Coromines i una altra amb les característiques del Coromines
que el visita al Mas Pla.
Coromines a s’Agaró:

Coromines al Mas Pla:

4. Per què Coromines va anar a veure Josep Pla?
5. Què signiﬁcava per a Coromines el DECat?
6. Coromines parla amb molt de respecte de dos diccionaris anteriors al seu, i diu
que per això el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana l’ha
anomenat així: «etimològic» i «complementari». A quins diccionaris fa referència?
7. Coromines comenta a Pla que el seu diccionari etimològic deurà tenir sis volums. Quants en té realment?
8. Què pensa Pla del volum del diccionari que Coromines li ha portat? I què en
pensa, de Coromines?
9. Cerca el signiﬁcat de les paraules pair i aclofar-se, que són extretes del text de
Josep Pla.
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UNITAT 4

El que s’ha de saber de la llengua
catalana
L’opuscle divulgatiu El que s’ha de
saber de la llengua catalana, de Joan
Coromines, va ser escrit originàriament en anglès amb el títol What
Should Be Known About the Catalan
Language, per encàrrec de Jaume Miravitlles, perquè servís de presentació
de la llengua catalana als nord-americans amb motiu dels Jocs Florals de la
Llengua Catalana que es van celebrar
a Nova York el 1951. Malauradament
el text no es va publicar en aquella
ocasió i va romandre inèdit ﬁns que
el ﬁlòleg menorquí Francesc de Borja
Moll li va proposar publicar-lo, després
de la reconversió forçosa —«por orden
gobernativa»— de la revista Raixa en
una col·lecció divulgativa. El mateix
Coromines va fer-ne la traducció catalana i el ﬁlòleg valencià Manuel Sanchis Guarner, desterrat a Mallorca, que
aleshores ajudava Moll en les feines de
redacció del Diccionari català-valenciàbalear 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 J. Coromines, primer volum de la «Biblioteca Raixa» i
best seller inesperat. Aquest opuscle divulgatiu, publicat l’any 1954, i l’èxit que va
tenir, demostren com la societat catalana d’aleshores era ignorant de la seva pròpia llengua. La dictadura franquista, que prohibia l’ús públic de la llengua catalana,
havia convertit els catalans en analfabets de la seva llengua. Obres com les de Joan
Coromines començaven a trencar tímidament aquesta tendència.
Llegeix atentament el fragment del capítol «Límits i gent que la parla» del llibre El
que s’ha de saber de la llengua catalana (1954), de Joan Coromines.
Límits i gent que la parla
El català és la llengua que parlen els habitants de l’Est d’Espanya i d’una petita part
adjacent de França (en el vessant Nord del Pirineu Oriental). En aquests territoris
no és solament la llengua parlada correntment per la població del país, sinó àdhuc
per una part considerable de la gent forastera que s’hi estableix.
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El seu territori comprèn:
a) Tota l’extensió de l’antic Principat de Catalunya, allò que correntment s’anomena «Catalunya» en termes estrictes, i que ací anomenarem «el Principat».
b) Una franja allargada del territori d’Aragó, tot al llarg del límit occidental del Principat, amb una amplada que oscil·la entre uns 15 i uns 30 quilòmetres.
c) La major part de l’antic Reialme de València, tres de les actuals províncies espanyoles, llevat d’una zona occidental d’aquestes províncies que correspon si fa
no fa a una quarta part de llur territori.
d) Les Illes Balears.
e) La petita República d’Andorra, al Pirineu.
f) L’antiga província francesa del Rosselló, avui Departament dels Pirineus Orientals.
L’extensió total del territori on es parla el català, o Gran Catalunya, és d’uns 56.000
quilòmetres quadrats, i la seva població supera actualment els 7 milions d’habitants. L’any 1930 era exactament 5.003.465, dels quals 2.785.000 corresponien al
Principat, 84.000 a la Catalunya Aragonesa, 1.545.000 al País Valencià, 366.000 a
les Illes, 6.000 a Andorra, i 220.000 al Rosselló. En comparació d’aquestes xifres hi
havia uns 16 milions d’espanyols de llengua castellana, 2 milions i mig de gallecs i
aproximadament mig milió de llengua basca.
El territori i població de la Gran Catalunya és aproximadament el mateix dels tres
estats nord-americans de Connecticut, Massachussets i New Hampshire sumats;
la seva àrea és més extensa que la de cinc estats europeus (Dinamarca, Suïssa,
Holanda, Bèlgica i Albània) i més poblada que la de set (Suïssa, Finlàndia, Dinamarca, Irlanda, Noruega, Albània i Islàndia).
Dins aquest territori gairebé tota la població parla el català com a llenguatge habitual: en la família, en el comerç, pel carrer i en tots els aspectes de la vida; així ho
fan totes les classes socials i tant a les ciutats com al camp. Ja fa 255 anys que la
llengua oﬁcial és el castellà pertot arreu, llevat del Rosselló, on ho és el francès, i
d’Andorra on el català és oﬁcial; però l’Estat no ha aconseguit mai obligar la població a servir-se del castellà fora de les esferes oﬁcials; i ﬁns en aquestes, no sempre.
Cap part de la població arrelada no ha renunciat a l’ús del català, ni pagesos ni
ciutadans; ben al contrari, són els immigrants provinents de la resta d’Espanya els
qui sovint esdevenen bilingües, llurs ﬁlls ho són quasi sempre, i cap membre de la
tercera generació no conserva l’ús habitual del castellà. Altrament, aquests immigrants solament formen una gran massa a les ciutats de Barcelona i de València.
Normalment no pertanyen a les classes altes ni a la gent benestant: un bon nombre d’ells són funcionaris —sovint sense residència permanent—, però la major
part són obrers sense coneixements especials (peons, manobres, servei domèstic,
etc.). No fa gaires anys que van augmentar considerablement per l’aﬂuència de
refugiats de la guerra; tanmateix el cens de 1945 mostra que només uns 343.000,
entre els 1.205.509 habitants que aquest cens reconeix a Barcelona, havia nascut
fora de les terres de llengua catalana. Hi ha també alguns nuclis de gent de llengua
castellana en alguna zona de muntanya, però des de fa molt pocs anys; llur total és
inferior al d’aquesta massa barcelonina, i aquesta minoria de parla forastera està
certament compensada per les colònies de llengua catalana establertes al Nord
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d’Àfrica, Amèrica, Madrid i altres bandes. En resum, la xifra indicada de 7 milions
no és gaire superior al nombre de persones que parlen el català com a llengua
habitual.
Els més educats parlen el castellà amb un accent fort i inconfusible, i els altres és
ben clar que solament se’n serveixen amb treballs i molt sovint en forma ben incorrecta; en resta encara un bon nombre, no menys d’un 20%, sobretot dones, que
no el saben parlar, i cosa d’un 5% (en zones apartades) que a penes l’entenen. I el
català no sols ha continuat essent la llengua de la vida, de la família i del cor, sinó
també l’idioma de la cultura, baixa i alta.

Activitats
1. Busca en quants estats es parla la llengua catalana. Quins són?
2. Quina era l’extensió territorial i el nombre d’habitants dels Països Catalans que
constata Joan Coromines? Busca l’extensió actual i el nombre d’habitants dels
Països Catalans i compara’ls amb les dades de Coromines.
3. Pinta en el mapa el territori on es parla la llengua catalana.

Font: Extret del llibre CAT llengua i societat dels Països Catalans. Barcelona: La Busca, 1998.
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4. Pinta de colors diferents cada un dels territoris que formen els Països Catalans
i escriu-ne el nom.

SARDENYA

Límits del català
Fronteres estatals
Fronteres autonòmiques i departamentals
Font: Extret del llibre CAT llengua i societat dels Països Catalans. Barcelona: La Busca, 1998.
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5.1. Fixa’t en aquest fragment del text de Joan Coromines: «Dins aquest territori
gairebé tota la població parla el català com a llengua habitual: en la família,
en el comerç, pel carrer i en tots els aspectes de la vida; així ho fan totes les
classes socials i tant a les ciutats com al camp.» Compara el que diu Coromines de la dècada dels anys cinquanta amb les dades del cens lingüístic de
l’any 2001 sobre el coneixement i l’ús a Catalunya:
Xifres absolutes

Percentatge

L’entén

5.872.202

94,5%

El sap parlar

4.630.640

74,5%

El sap llegir

4.621.404

74,4%

El sap escriure

3.093.223

49,8%

Font: IDESCAT, Cens lingüístic de 2001.

Usos lingüístics. El 50,1%, té com a llengua habitual el català. A més, i pel que fa

als àmbits d’ús informal (amb els amics, els companys d’estudi, els companys de
feina i els veïns), un 36,7% declara que hi empra normalment el català; per contra,
un 30,2% declara que normalment utilitza el castellà.

50%
40%
30%

36,7%
30,2%

20%

15,8%
10,9%

10%
0%

6,3%
Castellà

Bilingüe
(+ castellà)

Bilingüe

Bilingüe
(+ català)

Català

Gràﬁc 1
Els usos lingüístics interpersonals en els àmbits d’ús informal:
amics, veïns, companys de feina i d’estudi
Font: <www6.gencat.net/llengcat/socio/coneix.htm>
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5.2. Prenent com a mostra les dades de Catalunya, omple el quadre següent:
Catalunya

1960

2001

Nombre dʼhabitants
El sap parlar
El parla habitualment
5.3. Quins canvis hi aprecies?
5.4. Quines circumstàncies explicarien aquest canvi demogràﬁc i lingüístic? Tenint
en compte els textos que afegim a continuació, assaja una explicació.

«Malgrat un cert redreçament natalista que arribà ﬁns a la segona meitat
dels anys seixanta, el fet demogràﬁc cabdal a Catalunya en aquest període
és la intensa immigració procedent d’altres zones de l’estat, i que apareix
en relació de causalitat amb el desenvolupament econòmic català de la
postguerra, centrat sobretot a Barcelona. Com a conseqüència, la població
total augmentà sostingudament en 1950-60 de 3,2 milions d’habitants a
3,8 milions; a la dècada següent rebé un gran impuls (5,1 milions d’habitants el 1970) que s’alentí a la següent (5,9 milions el 1980), i fou seguida
de l’estancament al llarg del darrer vintenni del s. XX (6,1 milions el 1998).
A part els aspectes demogràﬁcs, el ﬂux immigratori presentà unes altres
implicacions sociològiques —integració cultural— i ﬁns i tot polítiques. Bé
que en 1900-58, Catalunya havia rebut prop d’un milió d’immigrants, en
1950-60 el nombre fou de 439.806 i al decenni següent el ritme s’accelerà
i atenyé el seu màxim: 720.442 entre 1961-70. El decenni posterior l’aﬂux
s’alentí: entre 1971-81 entraren a Catalunya 267.203 immigrants, dels
quals només 35.372 en 1976-81.»
Font: <www.grec.net/cgibin/heccl2.pgm?NDCHEC=0259766>

«La dictadura i la persecució de la llengua. Entre els anys 1939 i 1975, durant la dictadura subsegüent a la Guerra Civil, la persecució del català va
ser intensa i sistemàtica, sobretot ﬁns al 1962. Es va prohibir l’edició de
llibres, diaris o revistes, la transmissió de telegrames i les converses telefòniques en català. L’exhibició de pel·lícules era forçosament en castellà
i el teatre es podia representar tan sols en aquesta llengua. Les emissions
de ràdio i de televisió únicament podien ser en castellà. La documentació
administrativa, notarial, judicial o mercantil era exclusivament en castellà
i la que es feia en català es considerava nul·la de ple dret. La senyalització
viària i la comercial, la publicitat i, en general, tota la imatge exterior del
país era en castellà. Una forta immigració procedent de la resta d’Espanya
en uns moments en què cap dels territoris de llengua catalana podia oferir
estructures urbanístiques i educatives adequades va fer més difícil, encara, la situació del català.»
Font: <www.llull.com/llull/estatic/cat/quisom/hist-catala.shtm>

28

UNITAT 5

Els dialectes catalans

La carta que reproduïm és extreta de l’Epistolari Joan Coromines-Francesc de Borja Moll (Barcelona, Fundació Pere Coromines, 2000). En aquesta carta, datada a
Chicago el 26 d’agost de 1954, Coromines reﬂexiona sobre la conferència que el
ﬁlòleg Francesc de Borja Moll —coautor, juntament amb A. M. Alcover, del Diccionari català-valencià-balear (DCVB)— va pronunciar a Barcelona el 20 de maig de
1954, i que va provocar un cert rebombori.
En aquesta conferència, Moll donava resposta de manera bel·ligerant a un seguit
de rumors, alguns d’ells un pèl malintencionats i d’altres d’una mala bava indissimulada, en contra del DCVB, en curs de publicació. La polèmica discutia en el fons
quin havia de ser el model de llengua literària (que era el terme que s’usava aleshores per referir-se a la llengua estàndard) que s’havia d’usar, quin havia de ser el
tipus de llengua (prou ample sense arribar a ser disgregador) que calia proposar per
tal que tots els parlants i escriptors dels Països Catalans s’hi sentissin còmodes.
Moll acabava la conferència amb les paraules següents:

«El que fa perillar la unitat de la llengua no és l’ús de paraules dialectals, que són fruit de la mateixa llengua; el que fa perillar la unitat és el
prurit d’imposar un motllo unitari a tothom i no respectar la personalitat
dels escriptors comarcals, que tenen perfectíssim dret a matisar els seus
escrits amb mots i formes de les seves regions respectives. Així s’atura
l’enriquiment del lèxic i al mateix temps es fomenta el divorci dels escriptors i lectors regionals, s’aconsegueix que es retreguin d’escriure i llegir
en català, i es fa, a la llarga, una labor de disgregació, tota contrària de la
unitat en nom de la qual es parla. I quan al·ludeixo a les comarques, no vull
referir-me únicament a València i a les Illes, sinó a les mateixes regions
del Principat; perquè és un fet innegable que en la política cultural catalana
s’ha tingut molt poc respecte als valors de Lleida, de l’Empordà, del Camp
de Tarragona i d’altres comarques poc o molt allunyades de Barcelona.»
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A continuació us oferim, extractada, la contestació de J. Coromines:
Xicago, 26 d’agost de 1954
Sr. Francesc de B. Moll
Estimat amic:
Avui, amb més lleure que l’altre dia, en què vaig contestar amb urgència al
vostre prec d’autoritzar la publicació del meu opuscle El que s’ha de saber
de la llengua catalana, i amb més lleure que a la darrera carta escrita a En
Sanchis Guarner abans d’anar-me’n de Barcelona, vull contestar-vos a vós
i a ell sobre la vostra conferència «Els dos diccionaris» (donada el 20 de
maig darrer a Barcelona) i sobre altres qüestions que s’han ventilat darrerament amb referència a la unitat de la llengua literària.
Sobre aquest tema existeixen moltes posicions i encara més matisos. Hi ha
posicions extremes i posicions intermèdies, i la qüestió és molt clara, amic
Moll: la raó està amb els del mig, i el tort en això està amb els extremistes, d’una i altra banda. Vós i jo hem estat sempre d’acord en aquest principi, i no ens cal convèncer-nos l’un a l’altre. Cap a un dels extrems hi havia
i hi ha gent com Saisset, Pitarra, J.J. Amengual, Escalante i una munió de
vells escriptors, sobretot valencians; ja es veu un marcat matís d’atenuació en homes com Gabriel Maura o Antoni M. Alcover —que no vacil·lava
a prescindir de l’article es i a usar termes com caldre, eixir o bescantar,
rebutjats com a no mallorquins per homes de la mena d’aquells—, però
així i tot encara els hem de posar entre els extremistes d’aquesta banda,
perquè les coses ja havien canviat en el seu temps i ells havien canviat
poc, relativament, en el bon sentit (tanmateix jo sóc dels qui creuen amb
vós que Catalunya deu un homenatge pòstum a Mn. Alcover). Cap a l’altre
extrem, amb alguns matisos bé podem posar-hi gent com J.V. Foix, Rovira
i Virgili, Bulbena, i àdhuc si voleu, amb certes reserves, n’hi podríem posar
d’altres com G. Alomar; en tot cas en aquest grup caben de ple tots aqueixos gramatiquets i gramaticastres de segon i tercer rengle, a qui tan sovint i amb tanta de raó al·ludiu. D’altra banda en les posicions intermèdies
entren gramàtics i escriptors de totes les regions, com Tomàs Forteza,
Pompeu Fabra, amb la majoria dels escriptors actuals de pertot, i en ells
hem d’incloure no sols En Sanchis, a vós i a mi, sinó també, ben entès, tots
els actuals membres de l’Institut d’Estudis Catalans. Estigueu segur que
homes com En Carles Riba i En R. Aramon, són gent que han lluitat i lluiten
contra els exclusivismes i exageracions uniﬁcadores de molts, poc informats els uns i molt intolerants els altres.
Això em sembla essencial per damunt de tot: tots els anomenats en últim
lloc estem en una sola barca. I aquesta barca està travessant un tràngol
assaltada per corrents i ràfegues d’una i altra direcció.
També entre nosaltres hi ha diferències, diferències algunes vegades importants i generalment només de matís. És bo que tots exhortem el qui
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es trobi a l’arjau a servar ben bé en la direcció precisa que cadascú creu
la ideal, però no ens posem a forcejar violentament els uns amb els altres
per imposar-la. No solament perquè podem bolcar la barca de tots, sinó
encara més perquè les diferències en realitat són petites, i mostrem una
manca de perspectiva si ens posem a polemitzar amb vehemència per discrepàncies de relleu escàs. Tots tenim un denominador comú: ni creiem
que hi hagi cap dialecte amb dret a usurpar les funcions de la llengua
literària o digne de suplantar-la per ell sol, ni volem que aquesta rebutgi
les aportacions dialectals valuoses. Dintre aquesta tesi general els uns
ens decantem a subratllar fortament la primera part d’aquesta deﬁnició,
d’altres l’altra, i els altres a subratllar-les totes dues amb força igual.
Entre els defensors de les prerrogatives de la llengua literària us trobeu
vós i es troba l’Institut. Vós prenguéreu de bon principi una posició bon
tros més uniﬁcadora que el vostre mestre Alcover, se us ha de fer la justícia de dir que l’heu mantinguda sempre, i d’altra banda, com és natural,
dintre aquesta actitud general heu accentuat la importància d’aproﬁtar
les aportacions dialectals i de transigir generosament amb els regionalismes i mots comarcals. Alguns membres de l’Institut es decanten per un
matís oposat, també sense sortir de la mateixa actitud general, i algunes
vegades —els retraieu vós, no sense raó— més o menys conscientment
mostren parcialitat, ells també per un dialecte determinat, el barceloní;
dialecte d’una jerarquia especial, per la seva gran força demogràﬁca, per
la posició central i encara per altres raons, però tanmateix dialecte, que
per tant no representa tota la llengua. D’altres, ﬁnalment, ens trobem
entremig d’aquests dos matisos: per exemple En J.M. de Casacuberta, En
Pere Bohigas, jo i més d’una vegada m’ha semblat que l’actitud d’En Sanchis Guarner coincidia totalment amb la meva. Potser m’he equivocat i era
més aviat amb la vostra. Però quina importància té?: la diferència entre vós
i aquells membres de l’Institut és també petita, al capdavall; entre vós i jo,
més petita encara. I advertiu que encara hi ha més complicacions. Dins la
mateixa actitud general, jo us veig a una banda, i En Carles Riba, respecte
de mi, a l’altra banda, però això no impedeix que En Riba mostri predilecció per certs mallorquinismes (com tot d’una per tot seguit o hora baixa)
que jo no uso mai, potser perquè no sóc capaç de veure els avantatges que
tenen per a la llengua literària i ell sí (i és clar que em sembla perfecte
que els mallorquins i àdhuc d’altres els usin).
Tot això són matisos. Però matisos i tot, els sentim amb una gran vivesa;
i com que som gent apassionada (altrament no hauríem pogut resistir a
tantes adversitats i superar tants obstacles), tenim tendència a engruixir el volum de la diferència, i lluitem amb resolució i tenacitat, per fer
acceptar cada un el seu matís particular.
I ja n’hi ha prou. Us estreny ben cordialment la mà el vostre devot amic
Joan Coromines
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Activitats
1. Llegeix atentament la carta anterior de Joan Coromines i digues quina és la
posició que defensa el nostre ﬁlòleg en relació amb la llengua literària.
2. El terme llengua literària es va usar durant els anys cinquanta i seixanta del
segle XX per referir-se al que avui anomenem llengua estàndard. Busca i assaja
una deﬁnició de llengua estàndard.
3. Totes les llengües acostumen a tenir varietats dialectals més o menys marcades. Busca la deﬁnició de dialecte.
4. La llengua catalana té dos grans grups dialectals. Quins són? En quantes varietats se subdivideix cadascun d’aquests dos grans grups? En què es basa
aquesta gran divisió dialectal?
5. Situa en el mapa adjunt els diversos dialectes i subdialectes que té la llengua
catalana.
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Font: Mapes per a l’estudi de la llengua catalana. Com ensenyar català als adults. Suplement núm. 6.
Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, 1989.
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UNITAT 6

El Diccionari Coromines, el poema
de la llengua
El projecte d’edició, per part de
J. Coromines, d’un diccionari
etimològic català és anterior a la
realització del diccionari castellà.
De fet, el Diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana (Barcelona, 1980-2001,
10 volums) «és l’obra de tota una
vida», com diu el mateix Coromines en el prefaci de l’obra: «Des
de 1922, data de les primeres
notes preses amb aquest objecte, no he parat mai de dedicarm’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 col·lectives, que el Diccionari Coromines hauria pogut acabar essent únicament una calaixera, monumental, això sí, però calaixera al
cap i a la ﬁ. Quan Coromines es jubilà com a catedràtic de la Universitat de Chicago
i retornà a Catalunya 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. Max Cahner, quan era editor d’Edicions 62, ja havia proposat
a Coromines 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’ha-
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gués publicat el «gran» diccionari etimològic català, obra que només ell podia fer.
Max Cahner, ara al capdavant de Curial, es va oferir a editar aquest gran diccionari
etimològic. Coromines, ﬁnalment —i afortunadament— acceptà la proposta.
El novel·lista i editor Joan Sales treballà inicialment en la revisió d’originals del Diccionari Coromines. La seva correspondència en dóna testimoni: «Us repetiré que
més que un diccionari em sembla el poema de la llengua» diu en diverses ocasions.
Sales no es cansa d’elogiar-ne tant el contingut com la forma —«l’estil em sembla
perfecte, modèlic». 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”».
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, 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
l’un darrere l’altre la resta de volums a un ritme increïble de gairebé un volum l’any:
I (A-BL), 1980; II (BO-CU), 1982; III (D-FI), 1982; IV (FL-LI), 1984; V (LL-NY), 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 abans
de morir, es publicà conjuntament amb els índexs, que processaven 282.251 entrades, i que es publicà l’any 2001. De fet, J. Coromines havia deixat enllestida la
redacció del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana per l’octubre de 1985, quan tenia vuitanta anys.
El contingut del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana
—abreujat amb la sigla DECat— 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 l’entrada principal.
Però els esmentats índexs són un ajut essencial en aquesta localització.
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Activitats
1. En quin any va començar Coromines a recollir materials per a l’elaboració del
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana? Quina edat tenia
aleshores?
2. A quines circumstàncies individuals i col·lectives que van endarrerir l’edició del
DECat fa referència el text?
3. Coromines va ser full professor, és a dir, ‘catedràtic’ d’una prestigiosa universitat nord-americana. Quina universitat era? Té pàgina web? Quina és? En quina
ciutat està situada?
4. Per què Coromines no va acceptar fer un diccionari etimològic abreujat la primera vegada que li ho va proposar Max Cahner?
5. Una de les persones que va col·laborar amb Joan Coromines va ser el novel·lista Joan Sales. Busca la vida d’aquest gran escriptor i digues per quina
novel·la és conegut.
6. Qui va dir que el DECat era el «poema de la llengua»? Per què ho deia?
7. De quants volums consta el DECat? Entre quins anys es va publicar? Coromines, va poder veure els deu volums publicats?
8. Què és una família de mots? Posa com a exemple tota una família de mots.
9. Quina és la innovació lexicogràﬁca del DECat que permet la localització exacta
del mot?
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UNITAT 7

El Diccionari etimològic de Coromines,
molt més que un diccionari
Els deu volums que conformen el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana (DECat), de Joan Coromines, constitueixen una obra molt peculiar
que, en alguns aspectes, s’allunya de la fredor i la impersonalitat que atribuïm a
aquests productes lexicogràﬁcs. La personalitat de Coromines envaeix els milers
de planes de la seva obra i crea un concepte nou de diccionari que va més enllà del que classiﬁcaríem purament com a etimològic. Així, al costat de disquisicions cientíﬁques impecables trobem records de la seva vida i de la seva infantesa;
entre citacions d’autoritats hi ha atacs furibunds contra els enemics de Catalunya
i de la llengua catalana; al costat d’ètims i de transcripcions fonètiques hi ha les
seves opinions polítiques, morals i literàries. Això fa del Diccionari etimològic de
Coromines un llibre apassionant en què a cada pas ens pot sortir l’empremta del
nostre ﬁlòleg en forma d’ironia, d’exabrupte o de record elegíac.
Tot aquest conglomerat de característiques ha fet que aquest Diccionari etimològic
s’hagi convertit en tot un fenomen popular i social difícil d’entendre en una obra
cientíﬁca d’aquestes característiques. Així, per exemple, l’aparició del primer volum
del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana de Joan Coromines
el dia de Sant Jordi de 1980 va provocar un fet difícilment repetible enlloc més en
una obra d’aquestes característiques: es va exhaurir en un sol dia.
En els exercicis que teniu tot seguit veurem alguns exemples d’aquestes característiques que han fet del Diccionari etimològic de Joan Coromines molt més que un
diccionari.
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Activitats
1. Fixa’t com està estructurada la informació en una entrada del DECat.
Busca les entrades de les paraules següents i emplena les graelles que tens a continuació, segons l’exemple de l’entrada bagatel·la.
Signiﬁcat

Origen

1a documentació

Discussió sobre
l’origen i l’evolució

Mot Bagatel·la
Origen i evolució De l’italià bagatella, a través del francès o del
Llengua de la qual prové, castellà.
canvis que ha sofert...
Signiﬁcat Actualment, ‘cosa de poc valor’. Abans, ‘joc de
A vegades el signiﬁcat mans’.
originari i l’actual
no coincideixen
Primera documentació 1803
Derivats
Altres Discussió sobre l’origen i l’evolució.
Comentaris i observacions
que t’hagin cridat l’atenció
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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SÍ X

NO

Mot Baldaquí
Origen i evolució

Signiﬁcat

Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Betum
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Classe
Origen i evolució
Signiﬁcat

Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Comèdia
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Cric
Origen i evolució
Signiﬁcat

Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Dàtil
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Frac
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Gatzara
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Nyora
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Paio
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Potable
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Resar
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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Mot Síndic
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ

NO

SÍ

NO

Mot Tutia
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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2.1. Abans de llegir atentament l’article felipa del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana —abreujat amb la sigla DECat—, intenta esbrinar el signiﬁcat d’aquest mot d’entre els que hi ha a continuació:
a) ‘dona d’en Felip’
b) ‘travessa de ferrocarril’
c) ‘pastisset de crema recobert de brioix’
2.2. Coromines, en la formació del mot felipa, parla del «nom d’un rei odiós» (III,
937b3-4). A quin rei es refereix? Fixa’t que més avall torna a parlar-ne amb
les paraules següents: «com el nom del més gran enemic de la pàtria» (III,
937b23-24).
2.3. En aquesta mateixa entrada Coromines fa referència a Can Felip, mot amb
què els catalans fèiem (i encara fem) referència a un lloc molt concret. Quin
és?

3.1. En l’entrada témpores (VIII, 392b23-39), que trobareu dins l’article temps,
Joan Coromines dóna una explicació a l’expressió popular «què té que fer
el cul amb les quatre témpores?», que ha donat la frase feta «confondre el
cul amb les témpores» amb què expressem ‘que hom no té les idees clares’.
Quina és aquesta explicació?
3.2. Quan va ser recollida, aquesta faula?
3.3. Havies sentit mai abans aquesta expressió?
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3.4. Fixa’t que aquesta mateixa narració torna a aparèixer per il·lustrar el mot
+sastràs (VII, 715b14-24), derivat del mot sastre. Quines diferències cronològiques, geogràﬁques i estilístiques hi ha entre aquests dos exemples?

4.1. Busca la paraula repicó (VI, 525b-526a5) dins l’entrada picar. Coromines parla del repicó, ‘seguit de cops donats amb un picaporta, generalment després
d’un o més tocs pausats indicadors del pis on hom vol trucar, per tal d’indicar
la segona porta de cada replà’, que els feien fer les porteres. Si feies quatre
pics pausats seguit d’un repicó, a quin pis trucaves? I si feies dos cops sense
repicó?
4.2. Quin exemple posa Coromines de repicó?
4.3. Quants anys tenia Coromines quan es feia aquest repicó?
4.4. Fixa’t com al ﬁnal d’aquesta entrada (VI, 526a4-5) critica els saberuts. Quina
expressió usa? Quin sentit té aquesta expressió?

5.1. Els records personals de Joan Coromines clapegen les pàgines del seu Diccionari etimològic. Un dels exemples més paradigmàtics d’això que diem
seria el mot immarcescible (V, 473b39-44), que trobem dins l’entrada marcir.
Quin signiﬁcat té aquest mot?
5.2. Per exempliﬁcar aquest mot, Joan Coromines usa uns versos que sabem que
van ser compostos per ell mateix, tot i que no apareixen signats, dedicats a
la seva dona. Quins són? Copia’ls una altra vegada posant cada vers en una
línia a guisa de poema.
5.3. En quina data van ser compostos? Quants anys tenia aleshores Coromines?
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6.1. Abans de buscar el mot xiruca en el DECat, intenta fer una deﬁnició de diccionari d’aquest tipus de calçat tan popular i tan estimat per Coromines.
Després compara la teva deﬁnició amb la que en fa Coromines.
6.2. Fixa’t que aquest mot va encapçalat amb el símbol (+) amb què el DECat
marca els mots catalans no registrats ﬁns aleshores (1980-1991) en els diccionaris catalans. Mira si aquest mot (o algun altre que dugui aquest signe)
ha estat recollit en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (DIEC).
6.3. Fixa’t en l’apartat 1a documentació. Quan s’esmenta per primera vegada
aquest mot?
6.4. Quina altra informació de tipus personal hi afegeix Joan Coromines?

6.5. De fet, el nom xiruca és la marca registrada d’aquest calçat, Chiruca, i aquesta marca és un diminutiu gallec del nom personal Mercè. El fabricant català
Esteve Fontfreda va adoptar el nom en honor de la seva dona, que es deia
així. Quin origen li atribueix Coromines?
7.1. La relació de Joan Coromines amb la comarca del Maresme, i concretament
amb el poble de Sant Pol de Mar, en què va passar les vacances de la seva
infantesa, és patent en molts dels articles del diccionari. Fixa’t, si no, en la
informació que ens dóna en l’entrada xumaina. Quin sentit té aquest mot?
7.2. Quan el va sentir i en quin any?
7.3. En boca de qui?
7.4. Quina relació tenia Coromines amb aquest personatge?
7.5. Llegeix també el fragment II, 296b14-28, que correspon a l’entrada brúixola,
en què també fa referència a Sant Pol de Mar. A quin pescador en concret fa
referència?
7.6. Quin motiu tenia?
7.7. De quins anys parla? Quants anys tenia aleshores Coromines?
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8.1. Llegeix l’entrada zèﬁr. Escriu el signiﬁcat d’aquest mot i fes una frase en què
hi aparegui.
8.2. En aquest article Coromines fa un abrandat discurs a favor d’Europa. Quin
futur li augura?
8.3. Què caldria fer, segons Coromines, per assolir aquest objectiu?
8.4. Què penses del que opina Coromines sobre aquest fet?
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UNITAT 8

El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Coromines, obra de
referència mundial

La primera gran obra lexicogràﬁca de Joan Coromines va ser el Diccionario crítico
etimológico de la lengua castellana (1954-1957, 4 volums).
Joan Coromines va emprendre la realització d’aquest diccionari etimològic de la
llengua castellana des de l’exili, davant la impossibilitat de poder-se dedicar momentàniament a la llengua catalana. A aquesta circumstància s’hi afegiren raons
d’índole econòmica i també la necessitat d’omplir un buit dins el camp de l’etimologia d’una llengua d’un pes demogràﬁc tan important com la castellana. Així ho
reconeixia J. Coromines al prefaci de l’obra: «Todo el mundo está de acuerdo en
que la publicación de un diccionario etimológico castellano era necesaria y urgente,
y aún puede asegurarse que todos los entendidos deseaban fuese una obra extensa y documentada abundantemente.»
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 (15-XII-1942) a F. de B. Moll, escrita
en castellà des de Mendoza (Argentina), 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.
La cronologia dels fets relacionats amb aquest diccionari ens indiquen, doncs, que
el propòsit de fer-lo ja era ferm poc després d’exiliar-se 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 exiliat al ﬁnal de la Guerra Civil (19361939). La redacció s’inicià pel gener de 1947, des de Chicago, on l’any anterior
s’havia incorporat a la Universitat de Chicago com a professor de ﬁlologia romànica, com ens conﬁrma una carta a Pompeu Fabra (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 (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», on
també conﬁrmava que ja havia escrit 1.600 pàgines i confessava que «el “contra-
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ban” català que passo en aquest llibre és molt fort», que era la petita venjança que
J. Coromines es prenia per no poder dedicar-se al diccionari etimològic català.
Els terminis imposats no es van complir mai, perquè la feina empresa era descomunal. Durant aquests anys de redacció del diccionari etimològic castellà, J. 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, Chicago, 22-VIII-1949).
La feina avançava –«ja acabo la M i per tant arribo als 2/3 del llibre», escriu a C.
Riba (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.»
Les paraules s’ordenen alfabèticament per famílies de paraules encapçalades per
l’entrada principal pertinent. Així, per exemple, les paraules moda, modal, modelar,
modelo, moderación, moderar, moderno, modestia, modesto, módico i modiﬁcar,
entre altres, s’engloben dins la paraula modo. Les remissions internes permeten
la localització de qualsevol paraula dins l’entrada principal. Així, per exemple, si es
busca el signiﬁcat de cómodo, el diccionari ens remet a «V(éase). modo». 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. Així, per exemple, es pot localitzar el mot acomodación a IV, 100b40,
que vol dir que es troba al volum IV, pàgina 100, segona columna (b), línia 40.
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 (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
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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.»
El resultat va ser una obra fenomenal i innovadora, perquè el Diccionario crítico
etimológico de la lengua castellana, de Joan Coromines, a més de l’etimologia
contrastada de les paraules, donava també abundant informació històrica, perquè
«no es posible fundamentar una etimología con el rigor indispensable hoy en día,
después de cien años de lingüística cientíﬁca, sin conocer a fondo la historia de la
palabra, y ésta no se puede reconstruir sin un conocimento global de la vida del
vocablo a través de los siglos y a través de todo el espacio abarcado por la lengua
castellana y por los idiomas hermanos y aﬁnes», donava resposta a «muchísimas»
«palabras que nunca hasta ahora habían sido objeto de estudio», amb la intenció
de provocar el debat entre els investigadors «harto inclinados, por desgracia, en
nuestra especialidad, a insistir en problemas ya muy debatidos, mientras enteras
y amplias secciones del léxico permanecen en el estado de terreno virgen», desemmascarava paraules inexistents «porque en ninguna otra lengua occidental son
tantas las palabra fantasmas registrada por los léxicos, seguramente en ninguna
son tantas las voces y acepciones totalmente inexistentes, debida a un error de
lectura o de interpretación», remarcava l’aspecte de «crítico», que assenyala ja el
títol del diccionari, en el sentit que «ni en su parte estrictamente española ni en la
extranjera, hay datos tomados por su valor aparente ni se aceptan aﬁrmaciones,
por autorizadas que sean, sin conﬁrmación de los hechos y de fuentes de primera mano», ressaltava l’aspecte comparatiu, perquè «como toda lengua romance,
la historia del vocabulario castellano está llena de vacios que nunca podremos
rellenar. La comparación de los varios dialectos antiguos y modernos, y la del castellano con los demás romances y otras lenguas aﬁnes, nos permite reconstruir
en gran parte estos hechos borrados por la acción del tiempo. De aquí el aspecto
ampliamente comparativo del libro». Aquestes eren les característiques tècniques
innovadores del Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana que marcaren un abans i un després dins el camp de la lexicograﬁa romànica i que convertiren
el «Diccionario Coromines» en una obra de referència mundial.
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 (1961).
El Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, de J. Coromines, va tenir
tres reimpressions (1970, 1974 i 1976) i va deixar-se de publicar. El motiu és que
Joan 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 en
exclusivitat per Gredos, es va fer en sis volums, que entre els anys 1980 i 1991 van
veure la llum sota el títol de Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico.
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Activitats
1. Quines van ser les tres causes que portaren Joan Coromines a elaborar el Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana (DCELC)?
2. Quan inicià la recollida de dades per al DCELC? Quan n’inicià la redacció?
Quan conclogué l’obra? Quan es publicà? Quants anys hi dedicà en total?
3. Quines característiques tècniques donaren fama al DCECH?
4. Busca al DCECH en quina entrada s’inclou el mot paralelo i dóna’n la localització exacta, assenyalant-ne volum, pàgina, columna (a o b) i línia. Fes el mateix
amb les paraules següents: conﬁscar, enﬁlado i resquicio.
5. Quantes versions es van fer del Diccionario crítico etimológico de la lengua
castellana?
6. Busca les entrades de les paraules següents i emplena les graelles que tens a
continuació, segons l’exemple de l’entrada arnés.
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Signiﬁcat

Origen
1a documentació

Discussió sobre
l’origen i l’evolució

Mot Arnés
Origen i evolució Del francès antic harneis (avui harnais) i aquest
Llengua de la qual prové, probablement de l’escandinau antic herrnest
canvis que ha sofert... ‘provisions de l’exèrcit’, compost de herr ‘exèrcit’ i
nest ‘provisions de viatge’.
Signiﬁcat
A vegades el signiﬁcat
originari i l’actual
no coincideixen

Té dos signiﬁcats: ‘conjunto de armas defensivas
que se acomodaban al cuerpo’ o ‘cada una de
las piezas que componen las guarniciones de las
caballerías’.

Primera documentació 1385
Derivats Arnesarse (antic) ‘ponerse el arnés’.
Altres Del francès el mot s’ha estès a la resta de les llenComentaris i observacions gües romàniques.
que t’hagin cridat l’atenció
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Mot Ascua
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres
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Mot Consola
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres

60

61

Mot Pardo
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres

62

63

64

Mot Zaﬁo
Origen i evolució
Signiﬁcat
Primera documentació
Derivats
Altres

7. Busca l’entrada de la paraula árnica (I, 340b38-47) en el DCECH. Quin és l’origen d’aquest mot? Per què árnica té aquest origen? Busca en una enciclopèdia per a què es fa servir l’árnica? Com se’n diu en català?

8. Busca en un diccionari general què vol dir el mot boñiga. Quin és l’origen
d’aquest mot? Com se’n diu en català?
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UNITAT 9

Els diccionaris, tot un món

El lèxic, o conjunt de paraules d’una llengua, és un dels patrimonis més importants
de qualsevol llengua.
Els diccionaris apleguen el lèxic —els mots— d’una llengua, acompanyat, habitualment, del signiﬁcat o deﬁnició de la paraula entre altres menes d’informació
lingüística. La lexicograﬁa és la branca de la lingüística que s’ocupa del lèxic i dels
principis d’elaboració dels diccionaris.
Hi ha diversos tipus de diccionaris segons les característiques lingüístiques o les
funcions o ﬁnalitats que tenen.
Dins el camp dels diccionaris de llengua general destaca, per la seva importància, el diccionari monolingüe o diccionari de la llengua, que presenta l’ordenació alfabètica dels mots d’una llengua amb les deﬁnicions corresponents. Aquest
diccionari també s’anomena diccionari general. Són d’aquest tipus, per exemple,
el Gran diccionari de la llengua catalana, d’Enciclopèdia Catalana, que es pot consultar en línia a <http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm>, o el Gran diccionari 62
de la llengua catalana, d’Edicions 62. D’aquesta mena de diccionaris també se’n
fan versions més reduïdes: són els diccionaris bàsics o escolars, com el Didac, el
Diccionari Barcanova de la llengua o el Primer diccionari Eumo. De vegades un diccionari general pot tenir caràcter normatiu. Això vol dir que el lèxic que aplega, de
l’àmbit general, és normal i genuí. Habitualment aquest diccionari és elaborat per
l’acadèmia de la llengua corresponent o en té el vistiplau i s’anomena diccionari
normatiu. En el nostre cas, la institució que duu a terme aquesta funció és l’Institut
d’Estudis Catalans (IEC). Tradicionalment el diccionari normatiu per excel·lència era
el Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra, i actualment és el
Diccionari de la llengua catalana, de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC), que té una
versió en línia a <http://pdl.iec.cat/entrada/diec.asp>.
Altres menes de diccionaris són: el diccionari bilingüe, que dóna l’equivalència
dels mots d’una llengua en una altra en català tenim diccionaris bilingües de la majoria de les llengües europees i de les més importants del món: castellà, francès,
anglès, italià, portuguès, alemany, neerlandès, grec, rus, ﬁnès, llatí, danès, suec,
hongarès, japonès, xinès, etc.; el diccionari etimològic, que explica l’origen dels
mots, on destaca de manera especial el Diccionari etimològic i complementari de
la llengua catalana, de Joan Coromines; el diccionari històric, que indica l’evolució
del signiﬁcat i de l’ús dels mots, on destaca de manera especial el Diccionari català-valencià-balear, d’Antoni M. Alcover i Francesc de B. Moll, que també es pot
consultar en línia a <http://dcvb.iec.cat>; el diccionari invers, que recull els mots
ordenats alfabèticament a partir de les terminacions, com el Diccionari català invers amb informació morfològica, de Joan Mascaró i Joaquim Rafel, o el Diccionari
invers de la llengua catalana, que es pot consultar en línia a <http://www.dilc.org>;
el diccionari ideològic, que ordena els mots per grups, relacionats entre si per
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una idea determinada, com el Diccionari ideològic, d’Ernest Sabater; el diccionari
de sinònims; el diccionari d’antònims, el diccionari de frases fetes, el diccionari
de pronúncia, el diccionari de la rima, com el Diccionari de la rima, de Francesc
Ferrer Pastor, el diccionari visual, que presenta els conceptes relacionats amb
imatges o dibuixos, com el Diccionari visual Duden o el Diccionari visual Oxford:
català, castellà, anglès, francès.
Un altre grup de diccionaris, cada vegada més freqüents gràcies a l’especialització
continuada a què ens obliga la societat, són els diccionaris temàtics o especialitzats, que apleguen el lèxic propi d’un camp determinat del saber, com la mitologia,
el cinema, la geologia, la matemàtica, la sociologia, la història, la música, l’esgrima,
l’hoquei, etc.

Activitats
1. Quan diem que un diccionari general és normatiu?
2. En el cas de la llengua catalana, quina institució s’encarrega d’elaborar el diccionari normatiu?
3. Quins diccionaris hi ha a casa teva?
4. De quin any és el diccionari que consultes a casa?
5. Busca al DGLC (Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra)
i al DIEC (Diccionari de la llengua catalana, de l’IEC) les entrades següents i
compara el contingut de les deﬁnicions.
a) Quines diferències hi has observat?
b) A què creus que són degudes?

DGLC (1932)
Alcaldessa
Rentaplats
Cardar
Assetjament
Autopista
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DIEC (1995)

6. Com has pogut llegir al text Els diccionaris, tot un món, hi ha diversos tipus de
diccionaris. Hem buscat la paraula terra en sis diccionaris diferents.
Llegeix amb atenció la informació de les entrades i digues a quin diccionari
pertany cadascuna.
a)

69

b)

c)

70

d)

71

e)

72

73

74

75

f)

76
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Per raons d’espai no incloem l’entrada sencera, que en l’original ocupa les pàgines 439-454.
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UNITAT 10

L’Onomasticon Cataloniae

La vida de Joan Coromines va íntimament lligada a
l’estudi de l’etimologia, 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, que és 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 la curiositat pel sentit
de la vida, tal com explica 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 tenim contínuament en els llavis?»
No deixa de ser curiós que l’Onomasticon Cataloniae (OnCat) —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.», com deia l’autor—, 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, i va haver-ho de fer
amb una certa precipitació.
J. 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 ﬁnalitzada la seva formació acadèmica. Aquest diccionari toponímic s’acabaria anomenant Onomasticon Cataloniae. Evidentment la
Guerra Civil (1936-1939) alentí els treballs de camp, que l’exili aturà per complet.
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 Universitat de Chicago i
passar l’altre a Catalunya. Les enquestes, a partir d’aleshores, esdevingueren sis-
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temàtiques ﬁns al 1971, any en què s’havien enllestit en tot el territori dels Països
Catalans. Per tant, Coromines havia recorregut a peu tot el territori dels Països Catalans interrogant la població autòctona sobre els noms de lloc del seu municipi.
L’any 1985, un cop acabada la redacció del Diccionari etimològic i complementari
de la llengua catalana, Coromines treballa ja exclusivament en l’Onomasticon Cataloniae. En un primer moment, Coromines va preveure una estructura per zones
geogràﬁques i, sota aquest criteri, es publicà, l’any 1989, el primer dels volums que
signaven conjuntament Joan Coromines i Josep Mascaró i 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 de Onomasticon Cataloniae. Els noms de lloc i noms de persones de totes les terres de
llengua catalana, amb l’afegitó de «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.
El volum segon (A-BE), primer redactat amb aquest nou criteri d’ordenació, es
publicà el 1994 i, a partir d’aleshores, de manera ininterrompuda, aparegueren
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 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 es publicaren el 1997: VI (O-SAI), tot i que amb
peu d’impremta de 1996, i VII (SAL-VE). El darrer volum, el VIII, que contenia les
lletres VI-Z i l’índex de tota l’obra, es van publicar el 1997.

Activitats
1.

Què és la toponímia? Per què és important per a l’estudi de la llengua?

2.

Què és l’Onomasticon Cataloniae? Qui n’és l’autor?

3.

Quan va iniciar i acabar J. Coromines les enquestes per a l’elaboració de
l’Onomasticon Cataloniae? Per on va fer enquestes per a l’Onomasticon Cataloniae? Quan va iniciar la redacció de l’Onomasticon Cataloniae? Quants
anys tenia aleshores J. Coromines?

4.

Entra a la pàgina web de l’exposició «Mots amb arrels» (http://www.gencat.cat/
toponimia/interactiu/index.htm), concretament en l’apartat «Un país de paraules» i busca el signiﬁcat del nom de la teva comarca.

5.

Busca a l’Onomasticon Cataloniae el signiﬁcat del nom del teu barri o municipi.
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SOLUCIONARI PER AL PROFESSORAT
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UNITAT 1

Joan Coromines o l’origen dels mots

El text Joan Coromines o l’origen dels mots és una biograﬁa feta des de l’admiració i la proximitat que ens acosta la ﬁgura de Coromines. La trajectòria vital del
lingüista, d’home compromès amb la cultura i el país, no es pot destriar de la tasca
cientíﬁca, per això, amb l’ajut de la graella següent demanem als alumnes que situïn
cronològicament els fets històrics més destacats del segle xx paral·lelament amb
els fets que més van marcar la vida de Coromines.
Aquesta activitat permet que, si el professorat ho considera necessari, es pugui
aprofundir en els fets que omplen la graella.

Activitat
La trajectòria vital de Joan Coromines abraça gairebé tot el segle xx. Aquest segle
va ser molt convuls a Europa, a Espanya i especialment a Catalunya.
A partir del text Joan Coromines o l’origen dels mots, completa la graella següent
amb els fets més destacats de la seva vida i situa-hi també els fets històrics que
més van marcar-la.
Fets de la vida de Joan Coromines

Anys

Neix, el 21 de març, a Barcelona

1905
1923

Fets històrics
Publicació de Solitud, novel·la
de Caterina Albert
Inici de la dictadura de Primo de
Rivera

Fuig del país, a Montpeller

1925

Torna a Catalunya

1926

Doctorat a Madrid

1928

S’incorpora a l’IEC

1930

Final de la dictadura de Primo de
Rivera

1931

Proclamació de la República

1936

Esclat de la Guerra Civil

És mobilitzat

1938

S’exilia, primerament a França,
després a l’Argentina

1939

Edita la Miscel·lània Fabra
Se’n va als Estats Units, Universitat de Chicago
Torna a Catalunya (cada mig any)

Acabament de la Guerra. Començament de la dictadura

1944
1945
1952
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Publica El que s’ha de saber de la
llengua catalana

1954

S’inicia la publicació dels Estudis
de toponímia catalana

1965

Es jubila, dedica tot el seu temps a
l’elaboració del Diccionari etimològic
i complementari de la llengua catalana i de l’Onomasticon Cataloniae

1967

Publica Lleures i converses
d’un ﬁlòleg

1971

És doctorat honoris causa,
per la Sorbona de París

1975

Mort del dictador Franco

1976

Restabliment de la Generalitat
de Catalunya

1978
1979

Medalla d’Or de la Generalitat

1980

Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes

1984

Premio Nacional de las Letras Españolas

1989

Mor, el 2 de gener, a Pineda
de Mar

1997
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Aprovació de l’Estatut
de Catalunya

UNITAT 2

Carta de Pompeu Fabra a Joan Coromines
Joan Coromines es va escriure amb moltes persones del món cultural de la seva
època. L’exili, que va dispersar els intel·lectuals del país, va fer que el correu postal
fos l’única manera de mantenir el contacte.
Amb l’alumnat es pot comentar el gènere epistolar. Les parts que componen una
carta i el registre que usa Pompeu Fabra per escriure al seu deixeble i amic al mateix temps, Joan Coromines.

Activitats
1. Aquesta carta la va escriure Pompeu Fabra: busca en una enciclopèdia o a
internet qui era. (http://www.grec.net/cgibin/multicl.pgm)
2. Fixa’t en el registre lingüístic que es fa servir. Recull les paraules o expressions
que creus que marquen aquest registre. Resposta oberta. Exemples: Vostra
lletra (tractament de vós), us estimo a vós, m’heu prodigat les proves del
vostre afecte (registre literari), acusant-vos la recepció de la vostra lletra...
3. Pregunta als pares o als avis si tenen cap carta guardada de quan eren joves.
Si te la deixen veure, ﬁxa’t en la llengua que feien servir, què s’explicaven...
Resposta oberta.
4. De què parla Fabra amb Coromines? De temes lingüístics: la revisió del
Diccionari (de Fabra), l’ús de l’article davant del nom de l’any, d’una gramàtica catalana de Fabra escrita en anglès. Podem fer referència a l’edat
que Fabra tenia llavors i que encara estava treballant.
5. Fixa’t des d’on escriu Fabra la carta i on era Coromines quan la va rebre. Com
és que ni Fabra ni Coromines no eren a Barcelona? Fabra era a Prada de
Conﬂent i Coromines a Amèrica (Estats Units). Tots dos estaven exiliats.
6. Es van poder fer l’abraçada a què Fabra feia referència al ﬁnal de la carta? No,
Fabra va morir aquell mateix any.
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UNITAT 3

Joan Coromines al Mas Pla
La lectura atenta d’aquest text ha de servir perquè l’alumnat s’acosti a Pla i també
perquè el text de Pla explica de manera molt clara com era i com estava concebut
el DECat i què representava per a Coromines i per a Pla mateix.
Joan Coromines va visitar Josep Pla al Mas Pla de Llofriu. La visita va tenir lloc el
1980, quan Pla era a punt de fer 83 anys i Coromines, 75. És important de fer referència a l’edat, perquè s’adonin de ﬁns a quina edat van treballar tant l’un com l’altre.
Al text hi ha també una descripció que retrata molt bé Coromines i que ens obre la
porta a treballar la descripció.

Activitats
1. Joan Coromines va visitar Josep Pla al seu mas de Llofriu. Busca a internet qui
era Josep Pla i on és Llofriu. (http://www.grec.net/cgibin/multicl.pgm)
2. Quina edat tenien Pla i Coromines en aquesta trobada? Pla tenia gairebé 83
anys i Coromines gairebé en tenia 75.
3. Busca al text la descripció que Pla fa de Coromines. En aquesta descripció Pla
compara el Coromines del dia de la visita amb el Coromines que havia conegut
uns quants anys abans a s’Agaró. Fes dues llistes, una amb les característiques del primer Coromines i una altra amb les característiques del Coromines
que el visita al Mas Pla.
Coromines a s’Agaró: ulls divagants; mirava el món exterior de reüll, amb
reticència.
Coromines al Mas Pla: cabells més blaquinosos; més prim; amb curiositat, interès, observació, comprensió, maneig de coneixements; ulls ﬁxos,
plens de vida, intensius; més rialler; aspecte positiu; ni grassot, ni nuat;
alt, ben plantat, d’una verticalitat perfecta.
4. Per què Coromines va anar a veure Josep Pla? Per portar-li el primer volum
del DECat.
5. Què signiﬁcava per a Coromines el DECat? La més gran il·lusió de la seva
vida. Una obsessió permanent.
6. Coromines parla amb molt de respecte de dos diccionaris anteriors al seu, i diu
que per això el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana l’ha
anomenat així: «etimològic» i «complementari». A quins diccionaris fa referència? Al DCVB i al Fabra.
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7. Coromines comenta a Pla que el seu diccionari etimològic deurà tenir sis volums. Quants en té realment? 10
8. Què pensa Pla del volum del diccionari que Coromines li ha portat? I què en
pensa, de Coromines? Pla pensa que en el diccionari hi és tot i que Coromines és l’intel·lectual més considerable de la llengua catalana.
9. Cerca el signiﬁcat de les paraules pair i aclofar-se, que són extretes del text de
Josep Pla.
pair: 1. digerir. 2. suportar, tolerar.
aclofar-se: deixar-se anar en el seient amb tota comoditat.
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UNITAT 4

El que s’ha de saber de la llengua
catalana
A partir d’aquest fragment del capítol Límits i gent que la parla, l’alumnat haurà
d’identiﬁcar els territoris en què es parla la llengua catalana, la seva extensió i nombre d’habitants i comparar aquestes dades amb les de tot just fa cinquanta anys.
També es vol reﬂexionar, a partir de les dades sociolingüístiques que facilita Coromines, sobre l’evolució que ha patit Catalunya i la resta de Països Catalans i dels
motius d’aquest canvi sociolingüístic. D’altra banda, també caldria reﬂexionar que
el procés de normalització lingüística, és a dir, la recuperació de la llengua catalana
en els territoris i àmbits que històricament li corresponen és un acte de justícia històrica i d’ecologia lingüística.

Activitats
1. Busca en quants estats es parla la llengua catalana. En quatre estats. Quins
són? L’Estat espanyol (Catalunya, el País Valencià, les Illes Balears, la
Franja de Ponent), França (la Catalunya Nord), Andorra i Itàlia (l’Alguer).
Fixem-nos que Coromines no esmenta la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya (Estat italià), probablement perquè no disposava de dades ﬁables
i perquè, en qualsevol dels casos, les dades aportades per l’Alguer eren
negligibles. A més, tot i que és un territori de parla catalana, històricament i pròpiament no pertany al territori dels Països Catalans.
2. Quina era l’extensió territorial i el nombre d’habitants dels Països Catalans que
constata Joan Coromines? 56.000 km2 i + 7.000.000 d’habitants. Busca l’extensió actual i el nombre d’habitants dels Països Catalans i compara’ls amb les
dades de Coromines. Segons dades de la Hiperenciclopèdia (www.grec.
net), l’extensió territorial i el nombre d’habitants dels Països Catalans són
els següents:
EXTENSIÓ

HABITANTS

Catalunya

31.895 km2

Catalunya

6.995.206 (2005)

País Valencià

22.826 km2

País Valencià

4.692.449 (2005)

Illes Balears

5.014 km2

Illes Balears

983.131 (2005)

Catalunya Nord

4.086 km2

Catalunya Nord

392.803 (1999)

Franja de Ponent

4.449 km2

Franja de Ponent

45.106 (2004)

Andorra

446 km2

Andorra

76.875 (2004)

l’Alguer

224 km2

l’Alguer

43.387 (2002)

Total km2

68.940 km2

Total

13.228.957 hab.
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3. Pinta en el mapa el territori on es parla la llengua catalana.

Font: Extret del llibre CAT llengua i societat dels Països Catalans. Barcelona: La Busca, 1998.
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4. Pinta de colors diferents cada un dels territoris que formen els Països Catalans
i escriu-ne el nom.
Andorra
Catalunya nord

Franja de Ponent
Principat de Catalunya

País Valencià

El Carxe
Illes Balears
i Pitiüses
SARDENYA

L’Alguer

Límits del català
Fronteres estatals
Fronteres autonòmiques i departamentals
Font: Extret del llibre CAT llengua i societat dels Països Catalans. Barcelona: La Busca, 1998.

95

5.1. Fixa’t en aquest fragment del text de Joan Coromines: «Dins aquest territori
gairebé tota la població parla el català com a llengua habitual: en la família,
en el comerç, pel carrer i en tots els aspectes de la vida; així ho fan totes les
classes socials i tant a les ciutats com al camp.» Compara el que diu Coromines de la dècada dels anys cinquanta amb les dades del cens lingüístic de
l’any 2001 sobre el coneixement i l’ús a Catalunya:
Xifres absolutes

Percentatge

L’entén

5.872.202

94,5%

El sap parlar

4.630.640

74,5%

El sap llegir

4.621.404

74,4%

El sap escriure

3.093.223

49,8%

Font: IDESCAT, Cens lingüístic de 2001.

Usos lingüístics. El 50,1%, té com a llengua habitual el català. A més, i pel que fa

als àmbits d’ús informal (amb els amics, els companys d’estudi, els companys de
feina i els veïns), un 36,7% declara que hi empra normalment el català; per contra,
un 30,2% declara que normalment utilitza el castellà.

50%
40%
30%

36,7%
30,2%

20%

15,8%
10,9%

10%
0%

6,3%
Castellà

Bilingüe
(+ castellà)

Bilingüe

Bilingüe
(+ català)

Gràﬁc 1
Els usos lingüístics interpersonals en els àmbits d’ús informal:
amics, veïns, companys de feina i d’estudi
Font: <www6.gencat.net/llengcat/socio/coneix.htm>
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Català

5.2. Prenent com a mostra les dades de Catalunya, omple el quadre següent:
Catalunya

1960

2001

3.925.000

6.147.610

El sap parlar

100%

74,5%

El parla habitualment

100%

50,1%

Nombre dʼhabitants

5.3. Quins canvis hi aprecies? Que mentre el nombre d’habitants pràcticament
s’ha doblat, l’ús habitual de la llengua ha disminuït a la meitat.
5.4. Quines circumstàncies explicarien aquest canvi demogràﬁc i lingüístic? Tenint
en compte els textos que afegim a continuació, assaja una explicació. L’explicació ha de tenir en compte «la intensa immigració procedent d’altres
zones de l’estat» durant la dècada dels anys seixanta combinat amb la
situació de repressió lingüística de Catalunya per culpa de la dictadura
franquista.
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UNITAT 5

Els dialectes catalans

La ﬁnalitat d’aquest apartat és que l’alumnat, a partir del fragment de la conferència
de F. de B. Moll i de la carta de contesta de J. Coromines, reﬂexionin sobre el model
de llengua estàndard i sobre la necessitat que aquest model sigui equilibrat per tal
que tots els parlants d’aquests territoris que s’estenen de Salses a Guardamar i de
Fraga a Maó i que parlem la mateixa llengua s’hi trobin a gust. També es pretén que
l’alumnat aprengui l’esquema de la divisió dialectal de la llengua catalana i la seva
distribució dins el territori dels Països Catalans.

Activitats
1. Llegeix atentament la carta anterior de Joan Coromines i digues quina és la
posició que defensa el nostre ﬁlòleg en relació amb la llengua literària. «Sobre
aquest tema existeixen moltes posicions i encara més matisos. Hi ha posicions extremes i posicions intermèdies, i la qüestió és molt clara, amic
Moll: la raó està amb els del mig, i el tort en això està amb els extremistes,
d’una i altra banda.»
2. El terme llengua literària es va usar durant els anys cinquanta i seixanta del
segle XX per referir-se al que avui anomenem lengua estàndard. Busca i assaja
una deﬁnició de llengua estàndard. Llengua estàndard: varietat d’una llengua, establerta de manera més o menys artiﬁcial, que gaudeix d’un alt
estatus i que s’usa especialment en els mitjans de comunicació socials,
l’escola i l’administració, i sol ser descrita en els diccionaris i en la gramàtica.
En el cas català, el model de llengua estàndard busca un equilibri entre
les diverses varietats dialectals que formen la llengua. És evident que
el dialecte central, per la seva gran aportació demogràﬁca, hi té un pes
substancial, però el que sempre ha buscat el model estàndard català és
un equilibri que l’allunyi tant d’unitarismes ultrancers com de cantonalismes disgregadors. Es tracta, en resum, d’arribar a un model acceptat i
acceptable per tothom: catalans, valencians i balears, que reforci la unitat
lingüística de tots els Països Catalans.
3. Totes les llengües acostumen a tenir varietats dialectals més o menys marcades. Busca la deﬁnició de dialecte. Dialecte: varietat territorial d’una llengua
que presenta una sèrie de particularitats fonètiques, gramaticals i lèxiques.
4. La llengua catalana té dos grans grups dialectals. Quins són? Català oriental
i català occidental. En quantes varietats se subdivideix cadascun d’aquests
dos grans grups? Català oriental: rossellonès, central, balear i alguerès.
Català occidental: nord-occidental i valencià. En què es basa aquesta gran
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divisió dialectal? La divisió dialectal tradicional de la llengua catalana parteix de la separació ja clàssica entre dos grans blocs dialectals —l’oriental i l’occidental—, basada principalment en la reducció o no de les
vocals àtones [a], [e] i [ε] en la vocal neutra [ ] i en el tancament o no de
les vocals àtones [o] i [ ] en [u].
e

c

ESQUEMA DE LA DIVISIÓ DIALECTAL DE LA LLENGUA CATALANA
I. Català oriental
1. rossellonès o català septentrional
1.1. capcinès
2. central
2.1. septentrional de transició
2.2. salat
2.3. tarragoní
3. balear
3.1. mallorquí
3.2. menorquí
3.3. eivissenc-formenterer
4. alguerès
II. Català occidental
1. nord-occidental
1.1. pallarès
1.2. ribagorçà
1.3. tortosí
2. valencià
2.1. septentrional
2.2. central o apitxat
2.3. meridional
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5. Situa en el mapa adjunt els diversos dialectes i subdialectes que té la llengua
catalana.

ribag
orçà

pallarès
nord-occidental
d-occidental

rossellonès o català
septentrional (capcinès)
sept
entrional de transició

central

Català occidental
Català
oriental

balear

menorquí

se

pt

en

tri

on

al

tortosí

mallorquí

valencià
central
o apitxat

eivissenc-formenterer
eivissenc-formenter

meridional

alguerès

Font: Mapes per a l’estudi de la llengua catalana. Com ensenyar català als adults. Suplement núm. 6.
Barcelona: Direcció General de Política Lingüística, 1989.
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UNITAT 6

El Diccionari Coromines, el poema
de la llengua
La ﬁnalitat d’aquestes activitats construïdes al voltant del text «El Diccionari Coromines, el poema de la llengua» és que l’alumnat estableixi la cronologia de tot el
procés d’elaboració i edició del Diccionari etimològic i complementari de la llengua
catalana, de Joan Coromines. També es pretén que l’alumnat controli aspectes
tècnics de l’obra, com el nombre de volums, l’ordenació del lèxic dins el diccionari
i la disposició tècnica de les pàgines del DECat.

Activitats
1. En quin any Coromines va començar a recollir materials per a l’elaboració del
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana? L’any 1922. Quina edat tenia aleshores? 17 anys.
2. A quines circumstàncies individuals i col·lectives fa referència el text que va endarrerir l’edició del DECat? Les circumstàncies col·lectives va ser la Guerra
Civil (1936-1939) i la derrota consegüent que va abocar a l’exili una gran
quantitat d’intel·lectuals catalans i espanyols. També cal tenir en compte
la dictadura franquista (1939-1975) posterior, que va condicionar la vida
del nostre país durant més de quaranta anys. Les circumstàncies personals van ser l’exili de Joan Coromines, primer a l’Argentina (1939-1945) i
posteriorment als EUA (1945-1967).
3. Coromines va ser full professor, és a dir, ‘catedràtic’ d’una prestigiosa universitat nord-americana. Quina universitat era? La Universitat de Chicago. Té
pàgina web? Sí. Quina és? www.uchicago.edu. En quina ciutat està situada?
A Chicago
4. Per què Coromines no va acceptar fer un diccionari etimològic abreujat la primera vegada que li ho va proposar Max Cahner? Perquè deia que, per fer-ne
una versió abreujada, prèviament calia fer la versió sencera.
5. Una de les persones que va col·laborar amb Joan Coromines va ser el novellista Joan Sales. Busca la vida d’aquest gran escriptor i digues per quina novella és conegut. Joan Sales i Vallès (Barcelona, 1912-1983), escriptor i editor.
Llicenciat en dret (1932), milità al Bloc Obrer i Camperol i al PSUC. Durant
la Guerra Civil (1936-1939) lluità als fronts de Madrid i Aragó. Exiliat el
1939 a França, el 1942 s’establí a Mèxic i hi treballà com a linotipista. Fou
redactor de la revista Full Català, precedent de Quaderns de l’Exili, de la
qual fou fundador (1943-1947), i editor, juntament amb F. de Pol, R. Galí,
A. Artís-Gener, P. Calders, V. Riera Llorca i J. M. Ametlla. Edità, amb estudis i anotacions, L’Atlàntida, Canigó, La nacionalitat catalana i la primera
edició de les Poesies de Màrius Torres (1947). El 1948 tornà a Catalunya i
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s’establí a Barcelona. El 1955 fundà, amb X. Benguerel i J. Oliver, i amb la
col·laboració de l’editorial Aymà, la col·lecció «El Club dels Novel·listes».
L’any 1959 assumí la direcció de la col·lecció, publicada per l’editorial
Club Editor, creada per ell mateix, que editava novel·les d’autors com
Rodoreda, Blai Bonet, Villalonga i traduccions de Kazandzakis, Mauriac i
Dostoievski i creà una nova col·lecció d’abast general, «El Pi de les Tres
Branques». Publicà el llibre de poemes Viatge d’un moribund (1952), i
després la novel·la Incerta glòria, que no aparegué en edició deﬁnitiva
ﬁns al 1971. Estrenà una peça teatral (1958; editada el 1972), esbós d’una
òpera bufa musicada per J. Altisent, En Tirant lo Blanc a Grècia, i publicà
el seu epistolari Cartes a Màrius Torres (1977), recull d’una correspondència que quasi esdevé diari de la guerra i l’exili.
La novel·la per la qual és conegut Joan Sales és Incerta glòria (1956).
6. Qui va dir que el DECat era el «poema de la llengua»? L’escriptor i editor Joan
Sales. Per què ho deia? Per l’estil, que li sembla «perfecte, modèlic».
7. De quants volums consta el DECat? De 10 volums. Entre quins anys es va
publicar? Entre 1980 i 2001. Coromines, va poder veure els deu volums publicats? No, el darrer, el X, que contenia un Suplement i els índexs, va ser
publicat pòstumament l’any 2001.
8. Què és una família de mots? Grups de mots que comparteixen la mateixa
arrel. Una família està integrada per mots diferents, que poden pertànyer
a categories diferents i que mantenen diferències semàntiques i morfològiques amb altres membres de la família. Posa com a exemple tota una
família de mots. Resposta oberta. Exemple: mar, mariner, marítim, etc.
9. Quina és la innovació lexicogràﬁca del DECat, que permet la localització exacta
del mot? La numeració de cinc en cinc de les 60 línies de les dues columnes (a i b).
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UNITAT 7

El Diccionari etimològic de Coromines,
molt més que un diccionari
El text que obre aquest apartat vol ressaltar les peculiaritats estilístiques del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, el
Diccionari Coromines per antonomàsia, que l’ha convertit en el diccionari etimològic més peculiar de tota la història de la lexicograﬁa catalana i mundial. El Diccionari Coromines és un diccionari que combina a la perfecció rigor i amenitat i que
compleix a la perfecció aquell principi d’instruir tot divertint. Els exercicis que hi ha
a continuació posen de relleu, doncs, aquestes «peculiaritats estilístiques» de què
parlàvem més amunt, però no només això.
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat reconegui l’estructura de les entrades del DECat i es familiaritzi amb aquest diccionari etimològic. Està pensada per
fer en grups reduïts a l’aula o a la biblioteca del centre. No es tracta que es llegeixin
l’entrada de dalt a baix, sinó que sàpiguen, tot fent una lectura transversal, trobar
la informació que se’ls demana.
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Activitats
1. Fixa’t com està estructurada la informació en una entrada del DECat.
Busca les entrades de les paraules següents i emplena les graelles que tens a continuació, segons l’exemple de l’entrada bagatel·la.
Signiﬁcat

Origen

1a documentació

Discussió sobre
l’origen i l’evolució

Mot Bagatel·la
Origen i evolució De l’italià bagatella, a través del francès o del
Llengua de la qual prové, castellà.
canvis que ha sofert...
Signiﬁcat Actualment, ‘cosa de poc valor’. Abans, ‘joc de
A vegades el signiﬁcat mans’.
originari i l’actual
no coincideixen
Primera documentació 1803
Derivats
Altres Discussió sobre l’origen i l’evolució.
Comentaris i observacions
que t’hagin cridat l’atenció
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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SÍ X

NO

Mot Baldaquí
Origen i evolució De l’italià baldacchino, que ve de Baldac, nom de
la ciutat de Bagdad a l’edat mitjana, d’on s’importava la tela preciosa.
Signiﬁcat Abans era una ‘tela preciosa’. Actualment un
‘dosser solemne que cobreix el tron d’un sobirà o
d’una imatge’.
Primera documentació 1325 com a nom de la tela. 1839 com a dosser.
Derivats
Altres El mot català inﬂueix en altres llengües, gràcies al
comerç de les naus catalanes.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Betum
Origen i evolució Cèltic
Signiﬁcat
Primera documentació 1380
Derivats Betumada, betuminar, betumós o betuminós.
Embetumar…
Altres Totes les formes castellanes semblen ser manlleus
antics del català.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO
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Mot Classe
Origen i evolució Del llatí classis
Signiﬁcat Signiﬁcat originari: ‘grup de gent (o coses) semblants’, que primitivament signiﬁcà ‘crida a les
armes’, ‘quinta’ (especialment ‘tropes de marina’ i
‘esquadra’).
‘Cada un dels grups d’estudiants de llatí’, ‘classes
de gramàtica’.
Primera documentació 1560. En el sentit de ‘aula’, el 1803.
Derivats Clàssic, classicisme, classicista...
Altres Els canvis de signiﬁcat.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Comèdia
Origen i evolució Pres del llatí, agafat del grec, per conducte de
l’italià.
Signiﬁcat En grec volia dir ‘actor còmic’.
Primera documentació 1472
Derivats Comediant…
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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SÍ X

NO

Mot Cric
Origen i evolució No ve de cap llengua. Mot de creació expressiva.
Signiﬁcat Primer signiﬁcat: ‘avariciós’, pel soroll que fan els
diners.
Segon signiﬁcat: instrument mecànic també anomenat gat.
Tercer signiﬁcat: ‘receptacle de vidre molt estret de
boca’ (Eivissa).
Quart signiﬁcat: ‘rebrot de la soca del castanyer’.
Quart signiﬁcat: ‘clítoris’ (València).
Primera documentació Segle XV
Derivats Cricar, cricament, cric en usos onomatopeics i
cricany en eivissenc (‘avariciós’)…
Altres L’origen onomatopeic.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho: SÍ X * NO

Mot Dàtil
Origen i evolució Del llatí, pres del grec.
Signiﬁcat En grec volia dir ‘dit’.
‘Fruit del margalló’ (València).
‘Espècie de marisc’ (Mallorca).
Primera documentació 1249
Derivats Dàctil, dactilar…
Altres El castellà dátil prové del català.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

* Només els tres primers signiﬁcats.
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Mot Frac
Origen i evolució Del francès, pres probablement de l’anglès frock,
que ja havia estat manllevat del francès, provinent
del fràncic.
Signiﬁcat ‘Hàbit de frare’, ‘bata de dona’.
Primera documentació 1789
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Gatzara
Origen i evolució De l’àrab.
Signiﬁcat Signiﬁcat originari: ‘loquacitat o murmuri’.
Primera documentació Segle XIII
Derivats Gatzarejar, gatzarós.
Altres En textos italians del segle XIV s’utilitza fent referència a gestes catalanes.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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SÍ X

NO

Mot Nyora
Origen i evolució Possiblement del topònim La Ñora, de Múrcia.
Signiﬁcat ‘Varietat de pebrot, petit i rodó, molt coent’.
Primera documentació 1851
Derivats Nyoreta, nyoreter…
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Paio
Origen i evolució Del llatí.
Signiﬁcat Inicialment, ‘pagès, pagerol i rústic’.
Ara vol dir ‘murri, persona llesta i vulgar’.
Primera documentació Segle XV
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO
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Mot Potable
Origen i evolució Del llatí.
Signiﬁcat
Primera documentació Segle XV
Derivats Potabilitat…
Altres Esmenta poció i fa referència a records personals
al ﬁnal de l’entrada.
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Resar
Origen i evolució Pres del castellar rezar, de RECITARE.
Signiﬁcat
Primera documentació 1647
Derivats Resador, resadora, rés.
Altres «Introduït pels predicadors botiﬂers i acastellanats
que tant dominaren en els segles XVI i XVIII.»
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:
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SÍ X

NO

Mot Síndic
Origen i evolució Del llatí, pres del grec.
Signiﬁcat En grec: ‘defensor’. En català antic: ‘alt funcionari
o representant dels municipis’.
A València i a les Illes Balears encara conserva el
caràcter popular per designar prohoms municipals.
Primera documentació Segle XV
Derivats Sindicar, que antigament signiﬁcava ‘acusar’.
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO

Mot Tutia
Origen i evolució De l’àrab.
Signiﬁcat Originalment: ‘òxid de zinc’.
Substància que s’utilitzava com a col·liri.
Primera documentació Segle XIV
Derivats
Altres
És al Diccionari de la llengua catalana de l’IEC? Conﬁrma-ho:

SÍ X

NO
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Els fets històrics i la història d’un determinat país han afaiçonat —i afaiçonen— la
llengua d’aquella contrada. Aquest exercici posa en evidència aquest fet en el lèxic
de la llengua catalana. Així queda constància de l’odi del poble català del segle XVIII
envers el rei opressor en el mot felipa i en l’expressió Can Felip, avui encara en ús
tot i haver-se perdut el referent històric. L’alumnat pot buscar en la Gran enciclopèdia catalana informació sobre aquest monarca —Felip IV— i sobre aquests fets
—Guerra de Successió— que van donar lloc als termes esmentats.
2.1. Abans de llegir atentament l’article felipa del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana —abreujat amb la sigla DECat—, intenta esbrinar el signiﬁcat d’aquest mot d’entre els que hi ha a continuació:
b) ‘travessa del ferrocarril’
2.2. Coromines, en la formació del mot felipa, parla del «nom d’un rei odiós» (III,
937b3-4). A quin rei es refereix? Fixa’t que més avall torna a parlar-ne amb
les paraules següents: «com el nom del més gran enemic de la pàtria» (III,
937b23-24). Felip IV (Felip V d’Espanya) (1683-1746). Aquest borbó fou
el causant de la Guerra de Successió, que acabà a Catalunya amb la
rendició de Barcelona la diada de l’Onze de Setembre (1714). Aquest
fet suposà la ﬁ de la independència catalana i l’abolició de les constitucions (decrets de Nova Planta).
2.3. En aquesta mateixa entrada Coromines fa referència a Can Felip, mot amb
què els catalans fèiem (i encara fem) referència a un lloc molt concret. Quin
és? La ‘latrina’, altrament dita comuna o vàter.
El mateix que s’ha dit més amunt de la inﬂuència de la història en el lèxic de la llengua es pot aplicar a la cultura popular en el sentit més ampli. En aquesta activitat
es posa en evidència aquest fet a través de la inﬂuència d’una narració popular en
l’expressió «confondre el cul amb les témpores».
3.1. En l’entrada témpores (VIII, 392b23-39), que trobareu dins l’article temps,
Joan Coromines dóna una explicació a l’expressió popular «què té que fer
el cul amb les quatre témpores?», que ha donat la frase feta «confondre el
cul amb les témpores» amb què expressem ‘que hom no té les idees clares’.
Quina és aquesta explicació? «El Maligne havia donat entenent a un sastre que el portaria a coll, dins d’un sac, i quan el cridà un altre i el babau
va oir “On vas Satanàs? —Porto el sastràs. —Valga’m les temples de
Sant Tomàs! —Bé te valran si fetes les has!” tingué força d’arrencar a
córrer amb un “besa-me el cul i posa-hi el nas”.»
3.2. Quan va ser recollida, aquesta faula? El 1959.
3.3. Havies sentit mai abans aquesta expressió? Resposta oberta.
3.4. Fixa’t que aquesta mateixa narració torna a aparèixer per il·lustrar el mot
+sastràs (VII, 715b14-24), derivat del mot sastre. Quines diferències cronològiques, geogràﬁques i estilístiques hi ha entre aquests dos exemples?
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Diferències cronològiques: aquesta història va ser recollida un any més
tard, el 1960, que l’anterior.
Diferències geogràﬁques: aquesta faula va ser recollida a la Menera
(Vallespir, Catalunya Nord), mentre que l’anterior va ser aplegada a
Serrallonga de Vallespir (Vallespir, Catalunya Nord). Fixem-nos que totes dues narracions provenen, però, de la mateixa comarca.
Diferències estilístiques: Aquesta darrera és més llarga, té una part rimada, etc.
Tal com dèiem en l’activitat anterior, una cosa similar passa amb el mot repicó, creat en una època en què no hi havia electricitat o en què no estava tan estesa i, per
tant, no hi havia timbres ni, encara menys, intèrfons o intercomunicadors per trucar
a les cases. L’únic recurs per a aquesta ﬁnalitat era l’ús del picaporta. El picaporta
obsolet ens permet recordar que a mitjan segle XIX la vida en el món desenvolupat era molt diferent de l’actual. Per exemple, no existien més que rudimentaris
sistemes d’il·luminació, com llums de gas, que sovint resultaven perillosos, i de
calefacció, i per descomptat no es disposava ni de neveres ni d’aparells d’aire condicionat, que permetessin mantenir aliments —i persones— frescos com avui dia;
ni de màquines industrials eﬁcients i potents. El 1880, l’americà Thomas Alva Edison descobreix la bombeta incandescent, gràcies a la qual la il·luminació moderna
arriba a les llars. Ara bé, mentre aquest invent no es va estendre i popularitzar, la
gent feia servir el picaporta.
4.1. Busca la paraula repicó (VI, 525b51-526a5) dins l’entrada picar. Coromines
parla del repicó, ‘seguit de cops donats amb un picaporta, generalment després d’un o més tocs pausats indicadors del pis on hom vol trucar, per tal
d’indicar la segona porta de cada replà’, que els feien fer les porteres. Si feies
quatre pics pausats seguit d’un repicó, a quin pis trucaves? Al pis quart, segona porta. I si feies dos cops sense repicó? Al segon pis, primera porta.
4.2. Quin exemple posa Coromines de repicó? «Em sembla que es tracta
d’aquell repicó que ens feien fer les porteres barcelonines, quan havíem de cridar algú que visqués a la segona porta d’un replà, en els
temps idíl·lics de 1915-20 en què encara n’hi havia, per estalviar-se de
pujar l’escala: —El que viu al tercer pis, segona? Truqui tres pics i repicó— amb el picaporta pegàvem tres trucs ressonants i una repetideta i
«crebra» (‘repetidament’) seguida de truquets a l’acabar.»
4.3. Quants anys tenia Coromines quan es feia aquest repicó? Entre deu i quinze
anys.
4.4. Fixa’t com al ﬁnal d’aquesta entrada (VI, 526a4-5) critica els saberuts. Quina
expressió usa? «Facin-se repicar». Quin sentit té aquesta expressió? L’expressió «fer-se repicar» vol dir ‘fastiguejar-se’, ‘fotre’s’.
En aquesta activitat es posa de relleu que la relació que tenim amb la llengua és
molt personal i sovint intransferible. En alguns casos el lingüista Coromines deixa
entrar aquest vessant més personal, com en l’exemple que il·lustra el mot immarcescible.
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5.1. Els records personals de Joan Coromines clapegen les pàgines del seu Diccionari etimològic. Un dels exemples més paradigmàtics d’això que diem seria
el mot immarcescible (V, 473b39-44), que trobem dins l’entrada marcir. Quin
signiﬁcat té aquest mot? ‘Que no es pot marcir, que no es marceix’.
5.2. Per exempliﬁcar aquest mot, Joan Coromines usa uns versos que sabem que
van ser compostos per ell mateix, tot i que no apareixen signats, dedicats a
la seva dona. Quins són? Copia’ls una altra vegada posant cada vers en una
línia a guisa de poema.
Oh dona de record immarcescible:
abella, arrop! Que puny més que no ﬁbla;
encara hi tornarem per aquelles riberes?
respirarem la ﬂaire d’eternes primaveres?
Oh somni! si ets tan bell, no pots esser impossible.
5.3. En quina data van ser compostos? El 1981. Quants anys tenia aleshores
Coromines? Setanta-sis anys.
Potser mai com a partir de la segona meitat del segle xx el comerç i la indústria han
contribuït tant a l’increment del lèxic a través de la popularització de marques comercials i de la invenció de nous estris que abans no existien. El mot xiruca, sorgit
d’una marca de sabates que ha acabat donant lloc a un determinat tipus de calçat,
exempliﬁca bé aquest cas.
6.1. Abans de buscar el mot xiruca en el DECat, intenta fer una deﬁnició de diccionari d’aquest tipus de calçat tan popular i tan estimat per Coromines.
Després compara la teva deﬁnició amb la que en fa Coromines. Resposta
oberta.
6.2. Fixa’t que aquest mot va encapçalat amb el símbol (+) amb què el DECat
marca els mots catalans no registrats ﬁns aleshores (1980-1991) en els diccionaris catalans. Mira si aquest mot (o algun altre que dugui aquest signe)
ha estat recollit en el Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis
Catalans (DIEC). Efectivament, en el DIEC apareix el mot xiruca amb el
sentit de ‘sabata alta i ﬂexible feta de lona amb les vores de pell girada,
amb sola de goma gruixuda i resistent que s’usa ordinàriament per fer
caminades pel camp o la muntanya’.
6.3. Fixa’t en l’apartat 1a documentació. Quan s’esmenta per primera vegada
aquest mot? El 1950.
6.4. Quina altra informació de tipus personal hi afegeix Joan Coromines? Que ell
les usa des de 1953.
6.5. De fet, el nom xiruca és la marca registrada d’aquest calçat, Chiruca, i aquesta marca és un diminutiu gallec del nom personal Mercè. El fabricant català
Esteve Fontfreda va adoptar el nom en honor de la seva dona, que es deia
així. Quin origen li atribueix Coromines? D’entrada aﬁrma que té un origen
incert, però després manté que té una etimologia basca.
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L’experiència personal de Coromines serveix per deixar constància de l’ús i signiﬁcat de determinats mots. En el cas de xumaina en tenim un bon exemple.
7.1. La relació de Joan Coromines amb la comarca del Maresme, i concretament
amb el poble de Sant Pol de Mar, en què va passar les vacances de la seva
infantesa, és patent en molts dels articles del diccionari. Fixa’t, si no, en la
informació que ens dóna en l’entrada xumaina. Quin sentit té aquest mot?
‘Temps de mar sense vent, però més xafogós’; també ‘temps en calma
amb senyals de pluja’.
7.2. Quan el va sentir i en quin any? A Sant Pol, el 1927.
7.3. En boca de qui? De boca del pescador més savi i amb més vocabulari.
7.4. Quina relació tenia Coromines amb aquest personatge? Era l’informador
habitual de J. Coromines.
7.5. Llegeix també el fragment II, 296b14-28, que correspon a l’entrada brúixola,
en què també fa referència a Sant Pol de Mar. A quin pescador en concret fa
referència? A Enric Germà.
7.6. Quin motiu tenia? Vinagreta.
7.7. De quins anys parla? Al voltant de 1920-1930. Quants anys tenia aleshores
Coromines? Entre quinze i vint-i-cinc.
El mot zèﬁr és un dels darrers del diccionari i, per tant, un dels mots que tanca
aquesta voluminosa obra, resultat de tota una vida de recerca i feina, que és el
Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines.
Coromines sembla que ens volgués deixar el seu particular testament a favor d’una
Europa unida i forta que respecti totes les nacions que conté.
8.1. Llegeix l’entrada zèﬁr. Escriu el signiﬁcat d’aquest mot i fes una frase en què
hi aparegui.
El zèﬁr és un ‘vent suau de ponent’.
La segona part d’aquesta pregunta és oberta.
8.2. En aquest article Coromines fa un abrandat discurs a favor d’Europa. Quin
futur li augura? «Sembla preveure ja, la naixença i l’envol de la grandiosa
nau de l’Estat europeu, que avui palpem ja; i que ha de deslliurar el gran
poble d’Europa de les amenaces guerreres i totalitàries del Moscova i
del Potòmac. Tornarà a ser l’Estat més poderós del món.»
8.3. Què caldria fer, segons Coromines, per assolir aquest objectiu? «Dominar
els egoistes interessos econòmics i bancaris (que ocultament maniobren per travar-la, des de Wall-Street i la Plaça Roja). I s’ajudin amb
la ferma argamassa de les nacions petites o modestes, com la nostra,
rebutjant la farsa dels col·legis electorals únics, imposats per un caduc
i localista imperialisme.»
8.4. Què penses del que opina Coromines sobre aquest fet? Resposta
oberta.
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UNITAT 8

El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Coromines, obra de
referència mundial

La ﬁnalitat dels exercicis 1-5, construïts al voltant del text «El Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico de Joan Coromines, obra de referència mundial»,
és que l’alumnat estableixi la cronologia de l’elaboració d’aquest diccionari etimològic de la llengua castellana de referència mundial, de les circumstàncies personals i
col·lectives que el van condicionar i de l’esforç individual brutal que va comportar la
seva elaboració. L’exercici 6 pretén que l’alumnat es familiaritzi amb l’estructura i el
contingut del DCECH. En canvi, els exercicis 7-10 volen incidir en aquells aspectes
més transversals de la informació que aporten els diccionaris etimològics de Joan
Coromines.
En alguns casos caldrà buscar un diccionari de la llengua general. Per a la llengua
castellana el diccionari de referència és el Diccionario de la lengua española, de la
Real Academia Española (RAE). N’hi una versió en línia <http://www.rae.es>. De
totes maneres, sovint són més manuals altres diccionaris, com el Diccionario esencial Santillana de la lengua española o el Diccionario de la lengua española Vox.
1. Quines van ser les tres causes que portaren Joan Coromines a la realització
del Diccionari crítico etimológico de la lengua castellana (DCELC)? L’exili, motius
econòmics i la necessitat d’omplir un buit dins el camp de l’etimologia d’una
llengua tan important, demogràﬁcament parlant, com la castellana.
2. Quan inicià la recollida de dades per al DCELC? El 1941, probablement l’any
anterior i tot, el 1940, tot just començat l’exili (1939). Quan n’inicià la redacció?
El 1947. Quan conclogué l’obra? El 1951. Quan es publicà? Entre 1954 i 1957.
Quants anys hi dedicà en total? Més de deu anys de feina ininterrompuda.
3. Quines característiques tècniques donaren fama al DCECH? Que a més de
l’etimologia de les paraules, aportava informació de caràcter històric, estudiava per primera vegada moltíssimes paraules, desemmascarava paraules inexistents, usava la documentació de manera «crítica», i enfondia en l’aspecte
comparatiu a ﬁ de donar solucions als problemes plantejats.
4. Busca al DCECH sota quina entrada es troba el mot paralelo i dóna’n la localització exacta assenyalant-ne volum, pàgina, columna (a o b) i línia. La paraula
paralelo es troba dins l’entrada otro i la localització exacta és IV,324a4. Fes
el mateix amb les paraules següents: conﬁscar (II, 904a11, s.v. ﬁsco), enﬁlado (III,
362a39, s.v. hilo) i resquicio (IV, 721a57, s.v. quicio).
5. Quantes versions es van fer del Diccionari crítico etimológico de la lengua castellana? Se’n va fer una versió abreujada: Breve diccionario etimológico de
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la lengua castellana (1961) i una edició ampliada, feta en col·laboració amb
José A. Pascual, el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico
(1980-1991, 6 volums).
6. Busca les entrades de les paraules següents i emplena les graelles que tens a
continuació, segons l’exemple de l’entrada arnés.
Signiﬁcat

Origen
1a documentació

Discussió sobre
l’origen i l’evolució

Mot Arnés
Origen i evolució Del francès antic harneis (avui harnais) i aquest
Llengua de la qual prové, probablement de l’escandinau antic herrnest
canvis que ha sofert... ‘provisions de l’exèrcit’, compost de herr ‘exèrcit’ i
nest ‘provisions de viatge’.
Signiﬁcat
A vegades el signiﬁcat
originari i l’actual
no coincideixen

Té dos signiﬁcats: ‘conjunto de armas defensivas
que se acomodaban al cuerpo’ o ‘cada una de
las piezas que componen las guarniciones de las
caballerías’.

Primera documentació 1385
Derivats Arnesarse (antic) ‘ponerse el arnés’.
Altres Del francès el mot s’ha estès a la resta de les llenComentaris i observacions gües romàniques.
que t’hagin cridat l’atenció
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Mot Ascua
Origen i evolució Origen desconegut, potser preromà.
Signiﬁcat ‘Brasa viva’
Primera documentació 1251
Derivats
Altres Se trata de un vocablo exclusivamente castellano.
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Mot Consola
Origen i evolució Del francès console.
Signiﬁcat ‘Mesa sin cajones, arrimada a una pared, destinada a sostener un reloj, candelabros, etc.’
Primera documentació 1884
Derivats
Altres J. Coromines desmenteix en el cas de consolationes i misericordiae «la inﬂuencia espiritualizante
de la Iglesia» en el sentit de ‘brazos de un sillón de
coro’ i ho atribueix a «ingeniosos eufemismos para
disimular la molície que en ciertas épocas reinó en
muchos conventos medievales».
En espanyol alguns pronuncien cónsola, per inﬂuència de cómoda ‘mueble con un tablero horizontal en la parte superior y cajones que ocupan
todo el frente y sirven normalmente para guardar
ropa’.
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Mot Pardo
Origen i evolució Del llatí pardus, grec párdos ‘lleopart” o del grec
párdalos ‘pardal’, pel color fosc d’ambós animals.
Signiﬁcat ‘Color oscuro’
Primera documentació Glossaris del segle IX o X
Derivats Pardear, pardillo, pardilla, pardela, pardón, pardusco, pardisco
Altres No es pot assegurar de quin dels dos orígens prové el mot pardo.
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Mot Zaﬁo
Origen i evolució Probable confusió de dues paraules àrabs: safîh
‘necio, ignorante’, ‘bellaco’, ‘desvergonzado’, i sàﬁ
‘puro’, ‘franco’.
Signiﬁcat ‘Se dice de la persona inculta que se comporta
con tosquedad o grosería, y de sus palabras, acciones, etc.’
Primera documentació Nebrija
Derivats Zaﬁedad, zafío…
Altres Discussió sobre l’origen i l’evolució.

7. Busca l’entrada de la paraula árnica (I, 340b38-47) en el DCECH. Quin és l’origen d’aquest mot? Prové del llatí modern botànic arnica, deformació del
mot grec ptarmiké, nom d’una planta que fa esternudar. Per què árnica té
aquest origen? Perquè l’àrnica és una herba que fa esternudar. Busca en
una enciclopèdia per a què es fa servir l’árnica? L’àrnica és una herba medicinal amb la qual es fa un oli amb una forta olor característica que s’usa
per guarir cops i revinclades. Com se’n diu en català? Àrnica.
8. Busca en un diccionari general què vol dir el mot boñiga. ‘Excremento del
ganado vacuno’. Quin és l’origen d’aquest mot? Segurament una base
*bunnica, emparentada amb el català bony, gascó bougno, francès antic
i dialectal bugne, d’origen incert, probablement preromà. Com se’n diu en
català? Buina.
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UNITAT 9

Els diccionaris, tot un món

La ﬁnalitat d’aquestes activitats és que l’alumnat, a partir del text Els diccionaris, tot
un món, que hauran llegit prèviament, discriminin els diferents tipus de diccionaris
i la informació que cada un conté.
Aquestes activitats comporten una reﬂexió ﬁnal que subratlli la necessitat de fer
servir el diccionari adequat segons la informació que es busca en cada moment.

Activitats
1. Quan diem que un diccionari general és normatiu? Quan té el vistiplau de
l’acadèmia de la llengua corresponent.
2. En el cas de la llengua catalana, quina institució s’encarrega d’elaborar el diccionari normatiu? L’Institut d’Estudis Catalans.
3. Quins diccionaris hi ha a casa teva? Resposta oberta. (És important que el
professorat recordi la necessitat d’utilitzar un diccionari general de deﬁnicions, no tan sols un de bilingüe.)
4. De quin any és el diccionari que consultes a casa? Resposta oberta.
5. Busca al DGLC (Diccionari general de la llengua catalana, de Pompeu Fabra)
i al DIEC (Diccionari de la llengua catalana, de l’IEC) les entrades següents i
compara el contingut de les deﬁnicions.
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a) Quines diferències hi has observat?
b) A què creus que són degudes?
DGLC (1932)
Alcaldessa

f. La muller de l’alcalde.

m i f. Llogat en una cuina per
Rentaplats a rentar els plats, atuells, etc.,
bruts.
v. tr. Pentinar (la llana, cotó,
Cardar etc.) amb la carda per poder-la
ﬁlar millor. | Perxar.

Assetjament

m. Acció d’assetjar, setge

Autopista
Entrada inexistent

DIEC (1995)
f. Alcalde. | REC. Muller de
l’alcalde.
m i f. Persona llogada en una
cuina per a rentar els plats,
atuells, etc., bruts.| m. (o f.)
Màquina de rentar plats.
v. tr. Sotmetre (una ﬁbra tèxtil)
a l’acció de la carda. Abans de
ﬁlar la llana, l’hem de cardar.|
Crespar.| VULG. En algunes contrades, fotre.| intr. VULG. Copular
m. Acció d’assetjar, setge.|
assetjament sexual Agressió
reiterada a la llibertat sexual
que no inclou la violació.
f. Carretera amb calçades separades, una per a cada sentit
de la circulació, corbes de radi
llarg, sense encreuaments a
nivell, amb accessos i sortides
adequats, etc., que facilita la
intensitat, la rapidesa i la seguretat de la circulació.

6. Com has pogut llegir al text Els diccionaris, tot un món, hi ha diversos tipus de
diccionari. Hem buscat la paraula terra en sis diccionaris diferents.
Llegeix amb atenció la informació de les entrades i digues a quin diccionari
pertany cadascuna.
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a) DIDAC diccionari de català. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995.
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b) Institut d’Estudis Catalans. Diccionari de la llengua catalana. Barcelona:
IEC, 1995.

c) Diccionari de sinònims Franquesa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
2000.
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d) Diccionari català-castellà. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2001.
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e) A. M. ALCOVER I F. de B. MOLL, Diccionari català-valencià-balear. Palma de
Mallorca: Moll, 1985.
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f) J. COROMINES, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana.
Barcelona: Curial, 1980-2001.
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Per raons d’espai no incloem l’entrada sencera, que en l’original ocupa les pàgines 439-454.
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UNITAT 10

L’Onomasticon Cataloniae

La ﬁnalitat d’aquesta activitat és que l’alumnat es familiaritzi amb el gran diccionari etimològic dels noms de lloc, l’Onomasticon Cataloniae, de J. Coromines. El
text que obre aquest apartat explica la història d’aquest diccionari tan lligada a
l’estudi de la toponímia. Seria interessant que l’alumnat navegués complementàriament dins la pàgina web de l’exposició «Mots amb arrels» (http://www.gencat.
net/toponimia/interactiu/index.htm). També caldria que, subsidiàriament, l’alumnat
prengués consciència de la importància patrimonial de la toponímia, de la seva riquesa i varietat, així com de la feblesa d’aquest patrimoni tan eteri i, per tant, de la
necessitat de preservació i cura que té.
Íntimament relacionat amb la preservació de la toponímia hi ha la recent edició del
Nomenclàtor oﬁcial de toponímia major de Catalunya, elaborat per l’Institut d’Estudis Catalans per encàrrec de la Generalitat de Catalunya, que recull, revisada, la
toponímia major de tots els municipis de Catalunya amb la localització exacta en
els mapes corresponents. Es pot consultar en línia.

Activitats
1. Què és la toponímia? És la branca de l’onomàstica que estudia els noms
de lloc (topònims), els classiﬁca, n’analitza l’etimologia, l’evolució, el signiﬁcat, etc. Per què és important per a l’estudi de la llengua? Els topònims
—noms propis d’un lloc geogràﬁc— tenen una gran importància per la
història de qualsevol llengua, ja que són testimonis de les diferents llengües parlades al llarg de la història en un determinat territori. A més,
sovint ens donen indicis sobre moments molt reculats i obscurs de la
història de la llengua. En la nostra llengua, per exemple, es troben, en
forma llatinitzada, topònims d’origen celta (Sogorb), grec (Empúries), iber
(Xàtiva), germànic (la Geltrú) o àrab (Albaida), a més de tots els topònims
d’origen llatí (Rocafort).
2. Què és l’Onomasticon Cataloniae? És el «vast recull d’onomàstica» que
enregistra i explica 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.» Qui n’és l’autor? Joan Coromines.
3. Quan va iniciar i acabar J. Coromines les enquestes per a l’elaboració de l’Onomasticon Cataloniae? Va iniciar la recerca l’any 1925 i va acabar-la quaran-
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ta-sis anys després, el 1971. Per on va fer enquestes per a l’Onomasticon
Cataloniae? Per tot el territori dels Països Catalans. Quan va iniciar la redacció de l’Onomasticon Cataloniae? La redacció de l’OnCat es va iniciar
el 1985, un cop acabada la redacció del Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Quants anys tenia aleshores J. Coromines?
Vuitanta anys.
4. Entra a la pàgina web de l’exposició «Mots amb arrels» (http://www.gencat.
net/toponimia/interactiu/index.htm), concretament en l’apartat «Un país de paraules» i busca el signiﬁcat del nom de la teva comarca. Resposta oberta.
5. Busca a l’Onomasticon Cataloniae el signiﬁcat del nom del teu municipi. Resposta oberta. L’ús de l’Índex ﬁnal que clou el darrer volum (VIII) de l’obra
pot facilitar la recerca del topònim buscat.
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