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N
ingú ignora que l’o-
bra de Joan Coromi-
nes és una de les més
ambicioses de la his-
tòria de la llengua

catalana, l’esforç més constant i
infatigable lliurat per un sol
home, durant el segle XX, per
mantenir viva l’allargada llen-
gua de Llull. Els més de qua-
tre-cents mil topònims antics i
moderns de l’Onomasticon Cata-
loniae, o els nou volums del Dic-
cionari etimològic i complementari
de la llengua catalana són la cul-
minació sempre inestable de la
feina moderna de fixació de l’i-
dioma encapçalada pels Aguiló,
Alart, Alcover, Fabra, Moll,
Guarner i tants altres, una ra-
biosa exigència d’humilitat per
a la memòria de qualsevol as-
pirant a continuador.

És estrany, i molt inquietant,
que a banda dels col·laboradors
Gulsoy i Canher, o d’altres
companys més esporàdics, Co-
romines no hagi tingut deixe-
bles directes pel que fa a la de-
dicació a la llengua catalana,
persones disposades a acceptar
el seu mestratge de la mateixa
manera que ell va acceptar el
de Fabra, per aprendre’n l’es-
sencial, engrandir el llegat co-
mú i cedir el testimoni als
nouvinguts. Home d’una intel-
ligència única que va tenir la
sort de créixer en un ambient
cultural propici, d’una tenaci-
tat incomparable i una perso-
nalitat tan extrema com pecu-
liar, el seu esperit científic no
exempt de lluita cavalleresca

–pledejant i crític, però noble
al cap i a la fi– el va marginar
dels centres de poder i dels
equilibris servils a què obliga
tota activitat política, promoció
i propaganda incloses.

Coromines sempre va prefe-
rir dedicar-se al tracte directe
amb l’objecte de la seva devo-
ció, l’estudi i la determinació
metòdica de la llengua. La in-
gent quantitat de dades que va
recollir de boca de la gent
mentre passejava amb xiruques
pel domini lingüístic balear,
català i valencià, bandejant els
cenacles literaris i prenent com

a exemple més fidedigne la veu
de pagesos, muntanyencs i ho-
mes de mar, mostra fins a quin
punt es preocupava per la llen-
gua vivent, per totes aquelles
partícules transparents de me-
mòria real sovint condemnades
a la inexistència social.

En els intercanvis epistolars
amb Riba no s’està de reivindi-
car-se com a hereu legítim de
Fabra, o d’elevar protestes ar-
dents, sempre des del respecte
per qui havia estat el seu mes-
tre de grec antic, o de discre-
par-hi frontalment en la idea de
la llengua, en qüestions d’ordre

administratiu de l’Institut d’Es-
tudis Catalans, en matisos i de-
talls que vistos de lluny podrien
semblar insignificants, però
que mostren una inusual ho-
nestedat en la confrontació i
una apassionada bel·ligerància
de mastí ferit.

Exiliat primer a Argentina i
després a Chicago, Coromines
sempre va tenir present que
havia de tornar a Catalunya per
prendre el relleu del mestre. Va
marxar als Estats Units per po-
der accedir posteriorment a
una càtedra barcelonina que
mai no li va ser concedida, i va

treballar intensament en els
quatre volums del Diccionario
crítico etimológico de la lengua cas-
tellana e hispánica per convèncer
els dirigents espanyols, als
quals considerava enemics de-
clarats, de la necessitat del re-
torn. En el primer volum, sobre
uns versos plens de devoció
paterna de l’Èdip a Colonos, de
Sòfocles, hi va estampar en ca-
talà: “A la memòria del meu
Pare, pare del cos i l’esperit. A la
meva estimada Mare. A la meva
Dona, que m’ha donat força per
a acabar aquest llibre”. Coro-
mines va tornar definitivament
a Catalunya el 1967, com a ju-
bilat, per acabar les monu-
mentals obres que s’havia pro-
posat dur a terme. Més de
trenta anys abans, l’esclat de la
Guerra Civil l’havia agafat a
Madrid, on de seguida es va
posar a disparar en defensa de
la República, previ pas al seu
ingrés en el batalló d’esquí de
Vielsa. Acostumava a dir que els
militars insurrectes no haurien
guanyat la contesa si ell hagués
comandat les tropes republica-
nes, i vista la seva obra es fa
difícil dubtar-ho. Sigui com si-
gui, més enllà d’especulacions
històriques reconforta imagi-
nar la cara endurida de Coro-
mines, camí de l’exili, prepa-
rant amb fervor les batalles
posteriors a la derrota.

Notícia
editorial

➤ Amb la publicació del
cinquè volum dels epistola-
ris de Joan Coromines, Curi-
al continua la feinada de
donar a conèixer la perso-
nalitat i l’obra d’un dels lin-
güistes més valuosos del se-
gle XX. Als ja editats es su-
maran en els pròxims anys
el del seu pare, el polític,
advocat i escriptor Pere Co-
romines; el d’un dels caps de
colla del catalanisme del
noucents, l’insigne col·labo-
rador de la causa franquista
don Francesc Cambó; el de
l’escriptor i editor d’algunes
de les millors proses escrites
en llengua catalana Joan Sa-
les; i els dels lingüistes de
formació o de pràctica Ra-
món Menéndez Pidal, Ma-
nuel Sanchis-Guarner i Ja-
kob Jud. Prologats per cone-
guts directes o per especia-
listes en les diverses matèri-
es, els volums estan editats i
anotats amb tanta cura com
precisió. La tasca la promou
la Fundació Pere Coromines,
que té prevista la publicació
de la resta de l’obra de Joan
Coromines en benefici
d’historiadors, filòlegs i lin-
güistes d’arreu. En els anys
propers tenen prevista la
publicació de materials tan
valuosos com els dissenti-
ments lletra per lletra de la
controvertida reimpressió
del diccionari Fabra.
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E
l 12 de novembre del
1998 la Universitat de
València, dins de les
celebracions del seu
5è centenari, atorga-

va la distinció de doctor honoris
causa a l’historiador anglès John
H. Elliott. El volum que presen-
tem recull les conferències pre-
sentades aquell dia, així com
una selecció de textos que il-
lustren la recerca historiogràfi-
ca de l’historiador anglès. El
professor Elliott es va doctorar
l’any 1955 per la Universitat de
Cambridge amb un estudi so-
bre les causes de la revolta ca-
talana del 1640, que seria pu-
blicat en versió catalana el
1966. La investigació històrica
sobre l’Espanya dels Àustria
deu molt a les idees exposades
per Elliott en els seus treballs.
Els textos destaquen pel seu
encert en la comprensió de la
particularitat hispànica, però
sobretot per la seva contextua-
lització en el món europeu.

Elliott és certament un deci-
dit partidari de la història
comparada, tal com el lector
podrà comprovar a través de la
lectura dels treballs recollits en
aquest volum. La primera part
d’aquest llibre presenta una
anàlisi a escala europea d’algu-
nes qüestions capitals en la
història moderna del conti-
nent. D’una banda, el professor
Elliott ofereix una revisió de la
figura dels ministres privats en
la política europea moderna a
través de la comparació de
personatges com ara Bucking-
ham, Olivares i Richelieu. D’al-
tra banda, exposa el model de
monarquia composta que va
predominar en aquella etapa
de la història europea. L’autor
reflexiona sobre les tensions
entre diversitat i unitat en les
monarquies compostes dels se-
gles XVI i XVII, però també
destaca la seva notable flexibi-
litat i capacitat de supervivèn-

cia, que contrasta amb les in-
suficiències del model d’Estat
nació que es va imposar en el
segle XIX.

UNA RÈMORA TERRIBLE
L’Espanya del 1640 centra la
segona part del llibre que res-
senyem. En aquest apartat Elli-
ott valora l’absència de revolu-
ció en la Castella moderna com
una rèmora terrible que va co-
artar el seu dinamisme i refle-
xiona sobre la política seguida
pel comte-duc d’Olivares per
conservar l’herència imperial
de Felip II. No podia faltar en el
recull que presentem un treball
referit a les revoltes que van
commoure la monarquia his-
pànica a mitjans del segle XVII.
A Revueltas en la Monarquía espa-
ñola, un text publicat per pri-
mera vegada fa trenta anys,
l’autor anglès presenta una
síntesi dels factors que van
desencadenar les revoltes de

Catalunya i Portugal del 1640,
però també els aixecaments
populars de Sicília i Nàpols el
1647-48. Una vegada més Elliott
recorre a l’anàlisi comparativa
per discernir entre les sem-
blances i diferències d’unes re-
voltes que van marcar el regnat
de Felip IV.

La història americana és la
protagonista de la tercera part
d’aquest volum. Es presenta,
d’una banda, una anàlisi de la
influència americana en la de-
cadència espanyola i, de l’altra,
una comparació entre les colo-
nitzacions espanyola i britànica
d’Amèrica que destaca la dife-
rent postura d’uns i altres da-
vant el món indígena. El rebuig
dels matrimonis mixtos per
part dels britànics i l’exclusi-
visme derivat de l’ideal purità
de l’Església anglicana són sub-
ratllats per l’historiador anglès
com a causa de les diferències
entre el model colonial espa-
nyol i britànic. Certament, com
ja hem avançat, John H. Elliott
propugna l’ús del mètode
comparatiu com a eina fona-
mental de la historiografia.
Precisament, una acurada re-
flexió sobre la metodologia
historiogràfica clou aquesta se-
lecció de treballs que ofereix,
en encara no 300 pàgines, una
excel·lent panoràmica de l’ex-
tensa obra de John H. Elliott.


