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També hi ha filòlegs que són força més que filòlegs

El tremp de Joan Coromines

A
J o s e p F a u l í

ra que el filòleg Jo-
an Coromines faria
cent anys, el seu
nom és ja un nom
indiscutit. La prem-
sa d’aquests dies ho

explica prou clarament, però encara
ho explica millor la història dels anys
que ens separen de la seva mort
(1997-2005), que han estat un referèn-
dum continuat a favor de la seva figura
i, especialment, de la seva obra. Coro-
mines ha tingut i té una posterioritat
dolça, ja que, respecte a ell, no ha tin-
gut cap vigència aquella norma con-
suetudinària que sembla fixar un pe-
ríode de fredor o refredament en el
temps immediatament posterior al de
la mort del personatge.

En resum es pot dir d’ell, adaptant
l’expressió tan repetida, que va ser
més, força més, que un simple filòleg.
La persona, no cal dir-ho, és indivisible,
però en ell el mateix pou de ciència té
prou força per fer oblidar el tarannà o
l’home, és a dir, l’homenot autèntic
que, de fet, ho sustenta tot. Té prou
força, però no pot fer-ho, perquè Co-
romines, més enllà de la ciència, va ser
tot valor i entusiasme, decisió i deter-
minació. Savi sí, però savi amb un
tremp no menys extraordinari que la
seva ciència.

Parlo, doncs, del tremp, un tremp
que l’acompanyava tothora i que in-
tento descriure a partir de tres experi-
ències viscudes des de la màxima pro-
ximitat. Són fets d’ahir, potser massa
llunyans i tot, però reals i significatius.
Són fets d’aquells que passen de l’a-
nècdota de cada dia a la categoria de la
història. Fets que defineixen i expli-
quen el que, de vegades, no és pas
precisament fàcil d’explicar.

1972. El jurat de la Lletra d’Or, al
qual pertanyo des del 1970 i del qual
formaré part fins al 1982, atorga el
guardó, que correspon al millor llibre
del 1971, a Lleures i converses d’un filòleg,
de Joan Coromines. Aquest, acompa-
nyat per Joan Sales, que n’és l’editor,
assisteix al sopar de lliurament al res-
taurant El Tinell. És un acte senzill i,
en bona part, emocionat: per la pre-
sència del filòleg, pel pes de la seva vi-
da tan atzarosa com fecunda i, sobre-

tot, per les seves paraules
pedagògiques sense ser
embafadores, patriòtiques
sense ser de registre baix,
entusiastes i, a la vegada,
respectuoses. És, a més,
una presència normal del
filòleg en la nostra vida de
cada dia, de la qual la his-
tòria l’ha separat tant i
tant. La deferència de Co-
romines pel seu editor, la
sol·licitud a atendre qües-
tions repetides però vives
i, sobretot, la claredat de
les definicions i de les
preses de posició pinten el
tremp de l’home educat i
servicial. Potser és el
tremp urbà del personat-
ge. O el tremp de les bones
relacions de civilitat, tot i
un context que no sempre
fomenta aquestes bones
relacions. Un tremp civi-
litzat, tot i que sabíem –i
encara vàrem saber més
bé després– que aquella
correcció podia ser foc i
que el caliu de l’inconfor-
misme romania ben viu.
Delicioses, a més de pro-
fundes, no cal dir-ho, les
disquisicions a l’entorn de
maduixa i maduixot en un moment en
què encara faltaven 13 anys per a la
publicació de l’article corresponent al
volum cinquè del seu Etimològic i com-
plementari.

1974. En aquella època va aterrar al
diari on treballava un director d’im-
portació, personatge que es va especi-
alitzar a demanar-me cada vegada una
cosa més difícil. Primer com que, im-
portat com era, no coneixia ningú,
volia connectar amb un professor de
dret determinat i l’hi vaig connectar.
Després volia que el degà dels arqui-
tectes prologués un llibre, i el va pro-
logar. Finalment, en la via de com més
difícil millor, se li va ocórrer que Joan
Coromines havia d’escriure, si més no
una vegada, al diari. I també ho vaig
aconseguir, però no va ser pas fàcil.
Perquè el filòleg només volia fer-ho en
català i el director importat el que vo-

lia, precisament, era que ho fes en
castellà. Coromines, irreductible; el
director, que no sabia com sortir-se’n.
Gràcies a això vàrem engendrar un
monstre a doble columna català-caste-
llà. Recordo molt bé que al filòleg no li
sabia greu aparèixer en un mitjà de
comunicació en llengua castellana,
que és com anaven escrits tots alesho-
res, però repetia una vegada i una altra
que ell, en un diari de Barcelona, no-
més podia escriure en català. Era el
tremp del patriota, el tremp del llui-
tador, que a ell li agrada col·locar
–d’això se’n diu amor filial– en el sac
de l’herència paterna, perquè, com
acaba de ser recordat oportunament,
el màxim heroi d’en Joan era, precisa-
ment, en Pere Coromines, és a dir, el
seu pare.

1984. Joan Coromines va ser distin-
git amb el Premi d’Honor de les Lletres

Catalanes el 1984, però
ara el recordo menys per
aquest honor que pel que
ell mateix va fer quan,
olorant, en determinat
moment, que el volíem
premiar, es va adreçar per
carta a tots els membres
del jurat amb una doble
petició: que no el distin-
gíssim a ell i que premi-
éssim un altre il·lustre fi-
lòleg. Això formava part
també del seu tremp: més
enllà de l’encert o desen-
cert de la tria, més enllà
d’algunes consideracions
anteriors d’ell mateix i
més enllà de la canonitza-
ció de Josep Pla feta per ell
en oposició a la història
del mateix premi, el seu
gest era clar, era un gest
segurament més humà
que no pas estrictament
just, tot i que, sens dubte,
el seu candidat, que era
Josep Maria de Casacuber-
ta, també el mereixés.
Aquí el tremp enllaça amb
el seu concepte de l’amis-
tat i dels valors.

La civilitat, el patriotis-
me i l’amistat formen part
del gran Coromines de
sempre. Aquest tremp el
va acompanyar en el seu

llarg viatge per la vida i pels conti-
nents. Em sembla que, en aquest mo-
ment de justes recordacions, val la pe-
na de valorar l’home total. Entre d’al-
tres coses perquè dubto que, sense
fer-ho, la gran valoració diària fos prou
justa i exacta.

“El filòleg català més gran de tots
els temps” (Joan Solà, 1995) és també
el conversador civilitzat del restau-
rant El Tinell, el patriota que només
vol escriure en català a la premsa de la
dictadura i l’amic que reclama honors
més per als companys de sempre que
per a ell mateix. És, no cal dir-ho, el
mateix filòleg guardonat que, el 1989,
escriu al ministre de Cultura espa-
nyol: “L’única nació i l’única llengua
meves, a les quals reto incondicional
homenatge, són la nació i la llengua
catalanes”.

■ Josep Faulí. Periodista i escriptor
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Carta oberta a l’amiga Mònica Terribas
M o s s è n J o s e p D a l m a u

V
aig sentir fa dos dies, quan
tenies una conversa amb l’ar-
quebisbe Sr. Martínez Sistach,
que en el programa La nit al

dia havíeu rebut algunes cartes que es
queixaven de la meva intervenció per
haver permès que fos presentat el
meu llibre Contrapunts al camí de l’Opus
Dei, que ja havia sortit per Sant Jordi
del 1969 i que em fou segrestat pel
ministre Fraga Iribarne.

El meu llibre simplement volia do-
nar fe que hi havia una altra manera
d’entendre la figura històrica de Jesús

de Natzaret i el seu missatge evangè-
lic. Millor dit, venia a completar la
visió esbiaixada dels continguts reli-
giosos del llibre del fundador de l’O-
pus Dei. La paraula contrapunt signifi-
ca exactament, segons el diccionari,
“art de sobreposar dues melodies
perquè s’uneixin en combinacions
harmòniques”. I això ho vaig expres-
sar de diverses maneres en el pròleg
d’aquella edició del 1969, per esborrar
qualsevol temptació d’entendre-ho
simplement com un anar en contra.
Just volia ser un complement.

El que passà aquell any és que el
terrorista general Franco, que ja
m’havia processat dues vegades al TOP
amb altres companys sacerdots –pare
Llimona, Mn. Ricard Pedrals i Mn.
Antoni Totosaus–, havia rebut el re-
forç per tirar endavant el seu règim
dictatorial de quatre personalitats de
l’Opus Dei: Ullastres, López Rodó, Ló-
pez Bravo, etc., i davant d’aquell es-
pectacle em vaig dir: “Si fins ara ja ens
costava de poder respirar religiosa-
ment amb el general tan catòlic (?), a
partir d’ara, amb aquests ministres

més religiosos, ens faran combregar
amb rodes de molí. Hem de donar al-
guna mostra per fer que la gent s’a-
doni que hi ha una altra manera de
ser cristià, més oberta i complemen-
tària del sentit oficial. Com hi ha una
manera més normal de ser català dis-
tinta del franquisme”.

Amiga Mònica, vas dir al senyor ar-
quebisbe Martínez Sistach que en el
teu programa havíeu rebut uns
quants e-mails de protesta. Es curiós
perquè jo també he rebut una dotzena
de cartes a Gallifa, de persones que no
conec i que em felicitaven per la meva
i teva intervenció. Però voldria fer


