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bra. Tots dos volums (que
sumen 1.112 pàgines) han
sigut traduïts per la poeta
Marta Pessarrodona i per
María Faidella. En el pri-
mer llibre, Lessing explica

MOTACIONS

E
l millor exemple que Rudolf
Ortega exposa al seu llibre
de divulgació gramatical
Tinc un dubte (La Magrana)

és un cas com un cabàs que li va
passar en l’exercici del seu ofici de
corrector a COMRàdio. Una de les
consultes que justifiquen el títol del
seu llibre anava de l’adjectiu
vertader. El dubte del redactor en
qüestió era si es podia o no es podia
dir vertader per antena. Explica el
Rudolf que, després de dedicar el
temps escaient a la consulta, va
dictaminar que, tot i l’ús més
habitual de la forma veritable,
l’adjectiu vertader era igualment
correcte en català, atès que
ambdues formes provenien del llatí
veritas, etcètera. Pocs minuts més
tard, durant el butlletí de notícies, va
sentir per antena la veu del redactor
dubitatiu que afirmava, amb la
cantarella habitual dels informatius,
alguna cosa semblant a: “Ha estat
localitzat un cadàver al verteder
de”... Naturalment, es referia a un
abocador. Ara que acabem el juny
no sé pas si anem gaire amb la falç al
puny, però us asseguro que quan
sento un polític que clou un acte
cantant Els segadors, no em puc
estar de transcriure el preceptiu bon
cop de falç amb essa final.❋

TRADUCCIÓ
Publiquen la primera
traducció de Francesc
Eiximenis a l’anglès
L’editorial Barcino, junta-
ment amb l’anglesa Tame-
sis Books, han editat An
anthology, una selecció de
textos de Francesc Eixime-
nis traduïts a l’anglès per
Robert D. Hugues. La tria
ha anat a càrrec dels filò-
legs Xavier Renedo i David
Guixeras. L’autor medieval
(va néixer a Girona aproxi-
madament l’any 1330) no
va escriure cap tractat es-
trictament pedagògic, però
en la seva extensa obra hi
ha moltes observacions
sobre els principis que ha-
vien de presidir l’educació
dels fills i les filles en

l’àmbit familiar i que han
sigut recollits en aquest
volum. Aquest llibre és el
tercer que es tradueix a
l’anglès editat per Barcino i
Tamesis. Els dos anteriors
van ser Ausiàs March:
verse translations of thirty
poems i The Catalan expe-
dition to the East: from de
‘Chronicle’ of Ramon Mun-
taner. El següent està pre-
vist que sigui The book of
Sent Soví.

NOBEL
Lumen publica
l’autobiografia de la
Nobel Doris Lessing
Aprofitant la tirada que
sempre té per a un autor
(i per a l’editorial que el té
en nòmina) rebre el premi

Nobel de literatura,
Lumen ha publicat l’auto-
biografia de Doris Lessing
(a la foto de jove) en dos
volums titulats Dentro de
mí i Un paseo por la som-

les seves vivències des de
la seva infantesa a l’Àfrica
fins a la seva arribada a
Londres, el 1949, amb el
manuscrit de la seva pri-
mera novel·la (Canta
l’herba) a la maleta. El
segon volum evoca els
anys més bohemis d’una
jove escriptora i mare sol-
tera al Londres dels anys
50.
A Lumen també podem
trobar Doris Lessing.
Made in England (traduït
per M. Luisa Borrás), un lli-
bre de memòries de la
Nobel que resulta un com-
plement ideal dels dos vo-
lums autobiogràfics. A tra-
vés de la seva història fa
un retrat magistral de l’An-
glaterra de l’època.

COL·LECCIÓ
La sèrie sobre ‘Cineastes’
de Pòrtic i la Filmoteca
afegeix dos números més
La Filmoteca de Catalunya i
l’editorial Pòrtic fa pocs
anys que publiquen Cine-
astes, una sèrie de biografi-
es de directors de cinema.
Han aparegut el número 9 i
el 10, que són Josep Anton
Pérez Giner. La veritable
història de l’‘Innombrable’,
escrit per Piti Español, i
Pere Portabella. Avant-
guarda, cinema, política, a
càrrec de Fèlix Fanés. A
més d’anar acompanyats
d’abundant material gràfic,
els llibres d’aquesta col·lec-
ció inclouen la traducció al
castellà i a l’anglès de tots
els textos.

Corominiada (i 2)

Qui en
vulgui

saber més
detalls pot

assistir a
un acte a

l’IEC el dia
3 de juliol
a les 19 h

C
omentaré una mica les
obres esmentades dissabte
passat. Qui en vulgui saber
més detalls pot assistir a un
acte solemne de
presentació a l’IEC el dia 3
de juliol a les set de la tarda.
Joan Coromines. Premio

Nacional de las Letras Españolas 1989 (1990)
conté el que deu ser el primer perfil biogràfic de
l’autor (Carles Duarte i Albert Coromines), un
estudi del diccionari castellà (M. Teresa
Echenique) i un altre de l’Onomasticon (Emili
Casanova). Joan Coromines, 90 anys (1995)
conté les primeres versions de la biografia (Joan
Pujadas) i de la bibliografia de Coromines (Josep
Ferrer), que després es perfeccionaran, un
àlbum de fotografies i diversos articles de
deixebles i col·laboradors (Gulsoy, Cahner, Joan
Ferrer, Duarte, Terrado, etc.) i de filòlegs i amics
(Perejaume, Garolera, Ferrando, Albert Manent,
etc.), i acaba amb un homenatge gràfic d’artistes
(Ballester, Comadira, Fita, Tharrats, etc.).
L’Àlbum Joan Coromines (1997) conté un àlbum
fotogràfic i «La llarga llista de les mil excursions»
del nostre infatigable lingüista (Àlvar Maduell).

L’obra de Joan Coromines. Cicle d’estudi i
homenatge (1999) i Homenatge de l’IEC a Joan
Coromines, en el centenari de la seva naixença
(2006) recullen els dos primers intents de
valoració tècnica de l’obra del lingüista (com a
romanista, arabista, basquista, onomasiòleg,
editor de textos, escriptor, etc.). El segon conté
un estudi espectacular de les aportacions de

Coromines a la llengua romanesa (Éva Buchi) i
al primer hi ha uns índexs de persones,
paraules i llengües. Studia in honorem Joan
Coromines (2007) recull les conferències d’una
Jornada d’estudi que dedicà al lingüista la
Universitat de València i divuit col·laboracions
més. Volum extens acabat amb uns «Índexs
lexemàtic i onomàstic». Joan Coromines i la
filologia romànica (2008) recull el col·loqui fet
a la Universitat Autònoma de Barcelona l’any
2005, amb aportacions importants sobretot de
Gulsoy, Veny, Cahner, Joan Ferrer, Colón, Moran
i Claveria. Joan Coromines, vida y obra (2008)
vol ser una obra de referència de la vida i l’obra
del personatge per a un públic culte i
d’especialistes. Reprodueix diversos treballs de
les obres esmentades aquí damunt (Gulsoy,
Buchi, Corriente, Pascual Veny, Várvaro, Villar,
Barceló, Echenique, etc.) i n’incorporar de
propis (Aitor Carrera: toponímia aranesa; Philip
Rasico: enquestes; Xavier Terrado: onomàstica
hispànica; Carles Miralles: la dedicatòria en
grec del diccionari castellà); conté la primera
bibliografia extensa sobre Coromines (Josep
Ferrer), i la segona part del volum és una
extensa antologia de textos de l’autor.

L’Epistolario Joan Coromines & Ramón
Menéndez Pidal (2006) és un document
excepcional sobre la confecció del diccionari
castellà; i l’Epistolari Joan Coromines & Lluís
Nicolau d’Olwer (2008) ho és per al dia a dia de
l’IEC i de la cultura catalana de l’exili. El llibre de
Sergi Sol és la primera aproximació a
Coromines feta des de fora de la filologia.❋

JOAN SOLÀ

A peu de pàgina❚
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