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Jorge Luis Borges, Antonio
Tabucchi, Boris Vian, Car-
men Martín Gaite, Salva-
dor Dalí, Virginia Woolf,
Juan Ramón Jiménez,
Josep Pla i, entre molts al-
tres, Claudio Magris.

MOTACIONS

E
l gran Albert Jané publica
l’article Sobre els derivats
d’antropònims al número 63
de la revista Llengua

Nacional. Entre d’altres
consideracions, Jané s’atura a
analitzar el valor variable dels sufixos
–ià i –ista, sempre aplicats als noms
propis. La idea és que els –ismes
impliquen més militància, de manera
que en ocasions uns –istes molt
combatius propicien la irrupció d’uns
bons –ians més descriptius. L’exemple
triat, però, em suscita un dubte.
Escriu Jané: «Amb tota probabilitat,
per raons històriques, de tots els
noms derivats en –ista, és el referent a
Karl Marx, és a dir, marxista, aquell
que més relacionem amb una idea
d’una actitud combativa i ultrancera,
sectària, agressiva i intransigent. És
per això que, paral·lelament a
marxista, es va crear després la forma
marxià. Segons el DIEC-2, marxista
vol dir “pertanyent o relatiu al
marxisme”, mentre marxià significa
“relatiu o pertanyent a Karl Marx”».
La pregunta s’imposa: quin sufix
escau més al sector Groucho? No sé
pas si servirà de res, però com a
traductor de diversos llibres de
Groucho Marx puc assegurar que
sempre he intentat fer traduccions
ben marxianes.❋

NOVA REVISTA
La Universitat de Lleida
treu una nova revista
d’història medieval
Dijous vinent, 26 de juny,
es presenta una nova re-
vista d’investigació en his-
tòria medieval que serà la
primera en ser publicada
íntegrament en anglès en
el nostre país. Imago Tem-
poris. Medium Aevum,
també sortirà a la venda
en altres països europeus.
És una publicació sotmesa
a uns nivells i criteris de
qualitat molt alts per su-
perar les exigències que
apliquen les agències es-
pecialitzades. De fet, el
seu contingut és molt in-
ternacional, tenint en
compte la participació

d’autors de tots els conti-
nents, com ara Mikel de
Epalza, Takashi Adachi,
Philip Daileader, Joan San-
tacana, Jill Webster, Ho-
ward B. Clarke i, entre
molts altres, Catalina Gir-
bea. La temàtica és per a
especialistes, però la qua-
litat de la revista la fa
atractiva per a tots els pú-
blics... si se sap anglès.

NOVA ÈPOCA
Comença la segona època
de la revista cultural i
literària ‘Vallespir’
Aquesta setmana s’ha pre-
sentat a la Biblioteca de
Catalunya la reedició de la
revista literària i cultural
Vallespir, en la seva sego-
na època. Editada pel Cen-

tre Cultural Català de Va-
llespir, la primera època
d’aquesta revista va del
1927 al 1932. Actualment
és l’única revista literària
catalana a la Catalunya
Nord. En aquesta nova
etapa, la revista està diri-
gida per Gentil Puig.

NOVA MONOGRAFIA
La revista ‘Turia’ dedica
un extens monogràfic
a Mercè Rodoreda
La revista cultural de Terol
Turia dedica el número 87
a un monogràfic en format
llibre (de 490 pàgines) a
Mercè Rodoreda. Aquesta
magnífica publicació ja té
el costum dels monogrà-
fics i ha editat números
dedicats al surrealisme,

En aquesta ocasió han
triat Mercè Rodoreda,
convertida en catalana
universal. A les gairebé
300 pàgines dedicades a
l’autora podem llegir arti-
cles de fondària signats
per especialistes com ara
Enric Bou, Carme Arnau,
Sergi Doria, Mercè Ibarz,
Joan Nogués, Pilar Ayme-
rich, Juan Carlos Olivares,
Sam Abrams, Carme Riera,
Marta Nadal i, entre d’al-
tres, Àlex Susanna. Amb la
suma de textos es repas-
sen aspectes concrets,
com ara la seva mirada li-
terària i humana, la seva
autoexigència, la seva pin-
tura, la seva novel·la... A
més de transcripcions,
com ara del programa

d’entrevistes A fondo, pre-
sentat per Joaquín Soler
Serrano i una conversa
sobre ella entre tres edi-
tors (Josep M. Castellet,
Daniel Fernández i Maria
Antònia de Miquel); també
inclou una comparativa
amb Rosa Chacel i, natu-
ralment, una biocronolo-
gia. Un magnífic i polièdric
compendi sobre l’autora
de La plaça del Diamant.
La revista també es reser-
va un bon espai per a sec-
cions habituals i crítiques
(40 en total), entre les que
destaquen les dedicades a
Surt l’espectre, de Philip
Roth, Una vida presente,
de Julián Marías, i La au-
dacia de la esperanza, de
Barak Obama.

Corominiada (1)

Joan
Coromines

és d’un
dels

lingüistes
més

importants
de l’Europa

de tots
els temps

E
l dia 2.I.1997 moria a Pineda de
Mar Joan Coromines, el
lingüista més important que ha
tingut la llengua catalana i un
dels primers d’Europa. Des
d’aleshores, i ja des d’una mica
abans, se li han dedicat
nombrosos estudis i

homenatges, i la Fundació Pere Coromines
continua publicant el seu inacabable epistolari,
que de moment ja consta de tretze volums (d’uns
vint-i-cinc de previstos). Els enumero tot seguit
les més importants d’aquestes obres.

Joan Coromines. Premio Nacional de las Letras
Españolas 1989 (Anthropos 1990), Joan
Coromines, 90 anys (Josep Ferrer i Joan Pujadas,
Curial 1995), Àlbum Joan Coromines (Ferrer i
Pujadas, Curial 1997), Stromboli. Joan Coromines,
90 anys (vídeo, Televisió de Catalunya 1995),
Paraules i fets. Memòria i vigència de Joan
Coromines (vídeo, Massa d’Or 2007). L’obra de
Joan Coromines. Cicle d’estudi i homenatge (Joan
Solà, Fundació Caixa de Sabadell 1999),
Homenatge de l’IEC a Joan Coromines, en el
centenari de la seva naixença (Antoni M. Badia,
IEC 2006), Studia in honorem Joan Coromines,
centesimi anni post eum natum gratia, a
sodalibus et discipulis oblata (Emili Casanova,
Xavier Terrado, Pagès 2007), Joan Coromines i la
filologia romànica (Teresa Cabré, Marta Prat,
Joan Torruella, UAB 2008), Joan Coromines, vida
y obra (A. M. Badia, J. Solà, Gredos 2008). Joan
Coromines, Breve diccionario etimológico de la
lengua castellana (3a ed., revisada, Gredos 2008,

pròleg de José Antonio Pascual). Sergi Sol i Bros,
Joan Coromines, una vida de llegenda (Edicions
62, 2005). Les dues peces més recents de
l’epistolari (a cura de Ferrer i Pujadas) són:
Epistolario Joan Coromines & Ramón Menéndez
Pidal (Fundació Pere Coromines 2006), Epistolari
Joan Coromines & Lluís Nicolau d’Olwer
(Fundació Pere Coromines 2008). Entre els
col.loquis que li han dedicat atenció preferent hi
ha els de la Societat d’Onomàstica (2001 i 2003). I
entre els monogràfics de revistes científiques hi
ha el del Zeitschrift für Katalanistik (Tubinga),
núm. 20 (2007).

Si hagués de seleccionar un parell d’estudis
de l’obra corominiana, recomanaria el de Joseph
Gulsoy (als llibres de la UAB i de Gredos) i del de
Pascual (al Breve del 2008). El primer aclareix,
de manera tant pedagògica com estrictament
tècnica, la preparació científica del nostre autor,
amb exemples concrets que fan veure l’estat de
la ciència lingüística i etimològica de mitjan
segle XX. El segon fa veure la complexitat de
l’estudi de l’etimologia i l’enorme interès que
tenim les persones per saber l’origen de les
paraules que usem diàriament. El conjunt
d’obres esmentades ens permet d’afirmar que
avui tenim un coneixement suficient de la vida,
de l’obra i del tarannà d’un dels lingüistes més
importants de l’Europa de tots els temps. La
darrera obra de Gredos (Joan Coromines, vida y
obra) pretén ser durant molts anys una obra de
referència d’aquest lingüista per a tota persona
de cultura que no es vulgui limitar a lloar un
món que el sobrepassa.❋
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