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FUNDACIÓ PERE COROMINES

El filòleg Joan Coromines i l’escriptor i editor Joan Sales

Radicalitat i compromís
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A
l costat dels grans
monuments filolò-
gics que va edificar,
Joan Coromines (Bar-
celona, 1905-Pineda

de Mar, 1997) es també autor,
com qui no vol la cosa, d’una
ingent correspondència que,
amb aquest, ocupa ja set vo-
lums publicats. Coromines es
va cartejar amb els seus mestres
i col·legues, Pompeu Fabra i
Francesc de Borja Moll; amb
escriptors com ara Carles Riba,
Josep Pla i Joan Fuster; amb in-
tel·lectuals catalans exiliats a
Amèrica; i també ho féu, des
dels primers anys d’exili fins a
la mort del seu corresponsal,
amb l’escriptor i editor Joan
Sales (Barcelona, 1912-1983).

Les 119 cartes aplegades en
aquest volum, la majoria de
Sales, són interessants des de
diversos punts de vista que van
més enllà del pròpiament filo-
lògic (els lectors interessats en
aquest aspecte fonamental, fa-
ran bé de consultar a l’heme-
roteca els tres articles que Joan
Solà dedicà a Sales i Coromines
el setembre i octubre passats en
les pàgines d’aquest suple-
ment). Coromines i Sales parlen
de llengua, és clar, però també
ho fan sovint sobre literatura,
política, l’actualitat internacio-
nal i aspectes més personals de
l’àmbit professional i familiar.

El punt de partida de l’epis-
tolari és un exemplar de Qua-
derns de l’exili que Sales tramet a
Coromines des de Mèxic el
1946. Aquesta revista, que Sales
edità durant els anys 40, se sol
qualificar de combativa i va ser
un punt de trobada per als exi-
liats amb punts de vista més
radicals a l’hora d’enfocar la
reconstrucció nacional després
de la desfeta de la Guerra Civil.
Coromines n’elogia els contin-
guts i mostra la seva simpatia
davant l’ideari pancatalanista
–“m’agrada la insistència amb
què els Quaderns recalquen la
necessitat de pensar sempre la
nostra pàtria en termes globals
i posant el País Valencià i les
Balears tant en primer terme
com el Principat”, escriu–, i
exposa sense embuts el seu re-
colzament a la defensa d’aquest

ideari per tots i cadascun dels
mitjans disponibles: “Per Cata-
lunya no s’ha de recular davant
de res ni davant del recurs de
les armes, per això la bona salut
de la pàtria demana que tingui
fills amb virtuts militars”.

Coromines es preocupa des
del principi per
aclarir punts
foscos de “la cor-
recció de la llen-
gua literària” i
mirar de posar
ordre en algunes
qüestions gra-
maticals. Defen-
sa un model de
datació en català
(“13 de gener de
1940” i no “13 de
gener del 1940”),
encetant, sense
proposar-s’ho,
una polèmica
amb Antoni Ro-
vira i Virgili;
manté la neces-
sitat de distingir
entre per i per a
(cosa que acaba-
rà definint pos-
teriorment en
un famós article
de Lleures i con-
verses d’un filòleg,
publicat el
1971); i demana ajuda a Sales
en la recol·lecció de topònims
per a l’Onomasticon Cataloniae,
obra a la qual el genial filòleg
dedicà els seus darrers esforços.

Des de bon començament,
Sales es dirigeix a Coromines
amb un gran respecte (com a
deixeble seu) i amb una cordiali-
tat que només és el preludi
d’una llarga amistat. És curiós
com tots dos comencen trac-
tant-se de vostè per passar-se
definitivament al vós –tracte
en principi reservat, als indrets
on es conserva, com a deferèn-
cia davant de la gent gran, però
que s’intentà ressuscitar entre
la intel·lectualitat catalana amb
un cert aire de refinament i ar-
tificialitat–; s’interessa perquè
Coromines col·labori a la seva
revista; li proposa de fer un
diccionari i una gramàtica del
català corrent, que s’acosti més
a la llengua parlada que les
normes dictades des de l’Insti-
tut d’Estudis Catalans.

CATALÀ ‘HEAVY’ O ‘LIGHT’
L’estira-i-arronsa entre tots dos
corresponsals pel que fa a
aquesta darrera qüestió és sens
dubte un dels episodis més in-
teressants d’aquest epistolari,
perquè es tracta d’un proble-
ma plantejat des dels inicis de

la Renaixença –entre un sector
purista i medievalitzant i els
partidaris del “català que ara
es parla”– i que es manté vi-
gent, d’una altra manera, en-
cara avui dia. En efecte: és l’e-
terna qüestió entre el català
heavy i el català light, entre una

llengua estàndard i literària
encarcarada en alguns aspec-
tes i una parla cada cop més
castellanitzada.

El problema és molt més
complex que el plantejament
–honest però ingenu– que en
fa Sales, i Coromines l’afronta
amb una actitud tan dialogant
com adoctrinadora. Es mostra
disposat a admetre, en alguns
registres, castellanismes lèxics
com ara calbo, barco, moreno,
despedir i despreciar (al capda-
vall, ¿no apareixen aquests i
altres castellanismes recollits
com a tals en el Diccionari Cata-
là-Valencià-Balear d’Alco-
ver-Moll, encara avui dia –i té
una pila d’anys!– el més ex-
haustiu pel que fa a la llengua
parlada?). Però es mostra, en
canvi, prudent i fins i tot in-
flexible a l’hora de reformar la
gramàtica o l’ortografia: ¿com
acostar-les a la llengua parlada
a Barcelona –de fet el que li
interessa a Sales– sense acabar
de malmetre el procés de nor-
malització interromput per la
dictadura i sense qüestionar la
unitat d’una llengua pronun-
ciada de manera molt diferent
segons el dialecte?

Com s’ha dit, les preocupa-
cions lingüístiques de Sales
són moltes vegades ingènues

en la formulació, però les
qüestions de fons que fan evi-
dents s’adeqüen plenament al
seu ideari estètic, plasmat més
endavant en la novel·la Incerta
glòria, i en els seus catàlegs com
a responsable, juntament amb
Xavier Benguerel, d’El Club

Editor. Sales afirma que els es-
criptors se serveixen de la
llengua i no a l’inrevés: ¿com
cultivar una literatura realista
amb una eina artificial i ina-
dequada per a aquest propòsit?
Són molts els escriptors de la
generació dels nens de la
guerra que incapaços de resol-
dre aquest problema es passen
al castellà. Sales no estalvia
crítiques al sector més reacci-
onari de l’IEC –Ramon Ara-
mon és el centre de la diana on
apunta– i la polèmica arriba al
seu punt culminant en una
trobada entre autors –Sales,
Benguerel i Joan Oliver– i el
sector més dialogant de l’Ins-
titut: Pere Bohigas, Josep Maria
de Casacuberta i el mateix Joan
Coromines.

UN TÚNEL LLARG I FOSC
Els gairebé quaranta anys que
cobreixen aquestes cartes van
canviar els seus protagonistes
potser més del que en principi
es devien esperar. Sales parla
dels primers anys de la post-
guerra com d’un túnel fosc
que han de travessar: “A jutjar
per la seva llargada descomu-
nal, quan en sortirem veurem
un paisatge ben diferent del
que vàrem deixar a l’entrada.
És impossible preveure quina

mena d’idees i aspiracions
predominaran aleshores”, es-
criu l’editor i novel·lista. Però
el Sales que davant la imposi-
ció del règim franquista i l’o-
nada d’immigració de la post-
guerra immediata pensa que
gairebé “podem donar la ciutat

de Barcelona per
perduda tant
per a la raça [sic]
com per a la
llengua”, no és
el mateix Sales
que reacciona
de manera prag-
màtica i opti-
mista davant
dels fets de la
Transició.

Tampoc el
Coromines que
en un principi
es planteja de
tornar del seu
exili tan aviat
com les cir-
cumstàncies ho
facin possible
no és el profes-
sor retirat de la
universitat de
Chicago que
s’instal·la a Pine-
da de Mar per
continuar treba-
llant, infatiga-

ble, en els seus projectes.
I tanmateix, fins a les darre-

res cartes recollides en el vo-
lum, aquests dos personatges
demostren una gran fidelitat
als seus ideals de joventut. Sa-
les s’enfrontarà una vegada i
una altra a les traves de la
censura per publicar la seva
gran novel·la (els censors n’ar-
riben a fer cinc lectures), Co-
romines continuarà treballant
fins al final en les iniciatives
que havia emprès dècades en-
rere. La radicalitat combativa
dels primers anys de la post-
guerra es transforma en un
compromís ferm i vehement
amb la defensa de la identitat
catalana. Curiosament, aques-
ta fidelitat de cadascun amb ell
mateix reforça amb el temps
també la seva relació –sovint
en la vida, passa exactament el
contrari–: llegint aquestes
cartes veiem com els dos joans
–Coromines i Sales–, inter-
canvien originals, s’ajuden
l’un a l’altre, es demanen pa-
rers, s’enfronten i es congratu-
len, s’indignen i aprenen a en-
caixar els reptes i les circums-
tàncies que la vida els va im-
posant. No cal dir que l’alçada
intel·lectual i humana de la
seva amistat supera amb es-
creix tots aquests entrebancs.


