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Sobre una de les personalitats més importants en la filologia d’arreu

El ‘símptoma’ Germà Colon

D
M a n e l G a r c i a G r a u

el 14 al 19 de no-
vembre la Univer-
sitat Menéndez Pe-
layo (UIMP), en la
seua seu de Valèn-
cia, ha organitzat

el curs L’obra i el món de Germà Colon. Bo
és –i necessari– que una de les nostres
personalitats més importants en la fi-
lologia internacional siga motiu d’un
curs, dirigit a estudiants, professors i
investigadors, a casa nostra. I ho és
perquè Germà Colon és actualment,
sens dubte i amb total mereixement, el
filòleg castellonenc més universal.
Quan tothom se sent orgullós de tenir
esportistes d’elit els castellonencs hem
de recordar-nos contínuament
que tenim estudiosos i perso-
nalitats de renom nacional i
internacional.

Amb tot, cal dir que Castelló
no l’ha oblidat mai. Ni els tan
denostats darrerament Països
Catalans, tampoc. Ni el món
universitari. Ni la filologia ro-
mànica. Ni el món cultural de
tot Europa i de l’Estat espa-
nyol. Ans al contrari. Segura-
ment qui s’haja ocupat o se
ocupe d’algun aspecte relaci-
onat amb la investigació lin-
güística dins del camp de la
filologia romànica, i especial-
ment de la filologia catalana i
occitana, o d’etimologia fran-
cesa o de lingüística espanyo-
la, no tardarà a trobar el seu
nom com un dels màxims es-
pecialistes. Entre les seues
obres divulgatives més signi-
ficatives cal esmentar, per
exemple, El léxico catalán en la
Romania (Madrid, 1976) o La
llengua catalana en els seus textos
(Barcelona, 1978, 2 vols.) o, pel
que fa a l’edició de textos, Furs
de València (IX volums, iniciada
en col·laboración amb Arcadi
Garcia) o el Llibre del Consolat de
Mar (vol. I-II-III, Barcelona,
1981-87). I si aquesta ingent
tasca, a la qual ha dedicat tota
la seua vida, tant des de Basi-
lea estant com a Barcelona o
Castelló, no ha estat prou, no

s’han d’oblidar els nombrosos articles
científics publicats a les millors revis-
tes especialitzades d’Europa.

A pesar de viure molts anys a Suïssa
i de recórrer Europa a causa dels seus
estudis, mai ha oblidat les seues arrels,
i ha publicat des d’un primer moment
en revistes com el Butlletí de la Societat
Castellonenca de Cultura o la Revista Va-
lenciana de Filologia. A més, ha sabut
crear escola a la Universitat de Basilea.
Una bona prova d’això són els nom-
brosos deixebles que ha deixat, els
quals segueixen investigant en els
camps romànics más apreciats pel
mestre com el català, el castellà, l’oc-
cità i el francès.

Fa temps que universitats, acadèmi-
es, societats científiques i editorials
han reconegut públicamente el valor
de l’obra científica i pedagògica del fi-
lòleg castellonenc. Membre de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres de Barcelo-
na des del 1963, de l’Institut d’Estudis
Catalans (des del 1966) i de la Real
Academia Española de la Lengua des
del 1985, ha estat president de l’Asso-
ciació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes (1976-1982) i de la
Societat Suïssa d’Estudis Hispànics
(1982-1985), a més de ser membre del
bureau de la Société de Linguistique
Romane (1980-1986).

Una tasca en la filologia que l’ha fet

mereixedor del doctorat honoris causa
per les universitats de València (1984),
Alacant (1991), Jaume I (1993) i Autò-
noma de Barcelona (2003), a més de
rebre de la Generalitat de Catalunya, el
1985, la Creu de Sant Jordi. Fou mem-
bre del Consell Valencià de Cultura de
la Generalitat Valenciana, al costat de
Joan Fuster i en època de forts atacs se-
cessionistes contra la unitat de la llen-
gua catalana, durant quatre anys. Uns
atacs que li vingueren per defensar el
que per a la filologia internacional és
clar i evident: que el català es parla des
de Perpinyà fins a Guardamar i des de
l’Alguer a Mequinensa, amb totes les
seues varietats dialectals, cadascuna

d’elles ben important. I per
culminar aquesta trajectòria
científica l’any 1999 se li va
concedir la Gran Cruz de Al-
fonso X el Sabio, una distinció
que atorga el govern espanyol.

És necessari i just donar-li
les gràcies a Germà Colon i
dedicar-li, de nou, un congrés
internacional, com ara aquest
que li ha retut la UIMP. Ja és
hora de deixar-se de falses i
demagògiques batalles lin-
güístiques i esforçar-se a ac-
ceptar els criteris dels filòlegs,
que és a qui correspon la tasca
lingüística, i a qui rarament
els polítics els pregunten,
malauradament, sobre aques-
tes qüestions. La Fundació
que porta el seu nom, amb
seu a la Universitat Jaume I,
així s’encarrega de fer-ho ex-
tensible i palès. Tant de bo el
nom de Germà Colon fóra
més conegut pel gran públic
–i per alguns polítics, valen-
cians, però també catalans,
que sols usen el nom del ca-
talà de forma demagògica i
barroera– que el d’algun
dels participants, per exem-
ple, en qualsevol programa
de teleporqueria que ara ens
ennuega. Seria un bon símp-
toma, si més no, d’un país
més normal i més sa.

■ Manuel Garcia Grau. Professor

Universitat Jaume I i escriptor

➤ ➤ ➤
veure com la situació de la joventut
catalana ha canviat en les darreres dè-
cades. Reivindicacions com el dret al
vot als 18 anys i la supressió del servei
militar obligatori avui han quedat
oblidades, però s’han generat noves
demandes, fruit de les noves realitats.
Avui treballem per unes polítiques de
joventut que siguin transversals i in-
terinstitucionals. Entenem que els di-
versos departaments que té un govern
i les polítiques que es fan des d’aquests
departaments afecten els i les joves i és
per això que calen unes polítiques que
tinguin sempre present l’especificitat
de la joventut. Ja han quedat enrere les
polítiques de joventut que es limitaven
als esports i la cultura.

Des del moviment associatiu juvenil
reivindiquem l’escola de participació
que són les associacions, ja que el que

s’hi treballa i s’hi aprèn no es troba en
altres espais. Perquè des de les associ-
acions juvenils fan un important pa-
per d’educació en la participació, i és
una tasca que sovint no és prou reco-
neguda. Quan algú decideix aturar-se a
mirar el seu voltant, analitzar-lo i ser
crític, quan algú decideix participar,
està col·laborant en l’espai comú, en el
que és col·lectiu, i aquesta és una feina
que es fa des de l’associacionisme.
Aquesta experiència ha de fer que els
milers de joves que s’associen siguin
ciutadans compromesos.

En aquesta feina col·lectiva que es fa
des del Consell Nacional de la Joventut
de Catalunya, la representació del Mo-
viment Associatiu Juvenil Català és
molt àmplia. En el Consell hi partici-
pen les joventuts polítiques, les asso-
ciacions educatives (els esplais i els es-
coltes), els sindicats de treballadors i

d’estudiants, les associacions cultu-
rals, socials i d’intercanvi. En definiti-
va, aquelles associacions que, des d’u-
na organització democràtica i amb
participació juvenil, treballen des de
diversos àmbits.

Han estat, doncs, 25 anys en els
quals el Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya ha fet, a partir de les
aportacions de les entitats que en for-
men part, d’altaveu de la joventut ca-
talana. 25 anys en els quals el Consell
s’ha hagut de redefinir, s’ha hagut
d’adaptar a les noves situacions, sovint
plantejant temes i debats que encara
no eren habituals en el conjunt de la
societat. Ara estem davant un nou
repte, que són els propers 25 anys. En
aquest moment en què la realitat dels
i les joves és en molts punts diferent de
la d’aquells joves que fundaren el
Consell, cal que treballem pels nous

reptes que tenim al davant. Avui el
principal problema dels i les joves és el
de l’emancipació: l’accés a una feina
digna i a un habitatge en condicions és
una realitat que cada dia sembla més
lluny de les nostres possibilitats. Una
nova manera de formar-se, que haurà
de ser al llarg de la vida, noves maneres
de fer, d’organitzar-se. En definitiva,
una nova realitat en la qual el Consell
treballa i a la qual hem de donar res-
posta. Demà volem celebrar aquests 25
anys amb una festa en què participin
tots aquells que han passat pel Consell
en aquest temps. Volem tenir un espai
on puguem compartir aquestes dife-
rents realitats i oportunitats, però tots
els que demà ens trobarem tidrem un
element en comú: la voluntat d’impli-
car-nos amb el nostre entorn.

■ Alícia Fernàndez i Marí. Presidenta del CNJC


