
feina traçuda i ciència assenyada
ENTRE DOS LLENGUATGES, 
volums I i II, per Joan Coromi-
nes. «Biblioteca de cultura cata-
lana», 19 i 20, Curial edicions 
catalanes, Barcelona, 1976.

Tal com ho feia el pare de família 
lloat com a modèlic, J. Coromines 
torna a t.reure del seu tresor —on 
n’hi ha tantes d’amuntegades— co-
ses noves i coses velles. Els dos 
primers volums del recull contenen 
tres estudis inèdits del tot (I 3, edi-
ció crítica —amb la col·laboració 
del seu gran deixeble, professor 
Gulsoy— de les Homilies d'Orga- 
nyà; I 5, Sobre les prosificacions 
de poemes didàctics en el «.Llibre 
de les dones» d’Eiximenis, i II 3, 
Toponímia antiga de l’alta vall de 
Camprodon), un altre que, ben mi-
rat, ho és també. (I 1, Estudis de 
fonètica històrica: hi refà l’exa-
men que, el 1958, el va ocupar a 
Nova York sobre confusions de ç 
i ss, yl i ll, que no havia estat 
publicat encara, i hi afegeix dues 
anàlisis més, sobre la palatalització 
de la /- i sobre el tractament de 
la a tònica), i set que ja havien 
sortit —algun, però, en llengua no 
catalana— en dos vessants: uns, 
que bé es poden anomenar clàs- 
S1« ?‘ns 'a nostra bibliografia lin-
güística (II 1, Introducció a 1'estudi 
de, l aranès, i II 2, El parlar de Car-
dós i Vall Ferrera), i uns altres 
aplegats de la seva publicació dis-
persa més recent —pràcticament, 
apareguts tots el 1973— (I 2, Apor-
tacions ■ catalanes i hispàniques a la 
fonètica històrica francesa; II 4, 
Una inscripció en basc ribagorçà 
del segle I, amb dos ideogrames; 
II 5, Els ploms sorotàptics" d’Arles, 
1 II 6, Sobre els noms de lloc d’ori-
gen bereber), separats per la carena 
jne representa la reedició d’un de 
n " (I 4, Tarifa dels corredors de 
Barcelona l’any 1271). Un tercer 
volum, cloenda de tot el recull, es 
reserva a qüestions relacionades 
amb la gran tasca actual de l’autor,

. redacció definitiva del Diccionari 
etimològic i complementari de la 
llengua catalana (també amb «clàs- 
Slcs>> com són ara Les relacions 
amb Grècia reflectides en el nostre 
vocabulari, Mots catalans d’origen 
arabic, i D’alguns germanismes tí- 
ptcs del català, complementat amb 

ermanic o romànic?), segons ens 
assabenta el senyor Max Cahner al 
ax ' Pn pròleg que, tot i la mo- 

èstia del títol (Notes bibliogràfi-
ques sobre l’obra de Joan Coromi-

Joan Coromines.

nes), és una biobibliografia quasi 
completa, per tal com enllaça con-
tínuament la immensa producció 
de l’autor amb les vicissituds de la 
seva fecunda vida i fa veure l’em-
premta profunda que l’obra ma-
teixa —el treballar moltíssim— ha 
anat marcant en la seva personali-
tat. (Ho deia ell, conscientment, no 
fa pas gaire, a Salamanca: «a mi 
se m’ha donat molt poc; quasi tot 
he hagut d’afanyar-m’ho jo».) Amb 
referència a les parts recollides a 
Entre dos llenguatges, el que n’es-
criu Cahner pertocant a la gènesi 
i a [’enquadrament de cada una 
dins el conjunt de l’obra total —i, 
pel que fa a les ja conegudes d’a-
bans, llur repercussió mundial a la 
Filologia i a la Lingüística romà-
nica— és alliçonador i insubstituï-
ble: cal remetre-hi, des d’ací, i 
orientar les presents ratlles no pas, 
altre cop, des de l’interior de l’o-
bra, sinó com qui se li encara des 
de fora.

Una de les primeres impressions 
admiratives que en rep és, segura-
ment, la sensació d’actualitat que 
deixen encara les «coses velles». 
Hi contribueixen motius varis: en 
força casos, el renovellament, no 
haver-les deixades dormir, sinó no-
més confitar, per part de l’autor 
—de vegades, ell mateix ho palesa, 
avisant-ne el lector quan n’és oca-
sió—; en d’altres, l’actitud d’arra- 
bassaire amb què es va acostar al 
tall de Tartiga, on —de moment— 
no ha tingut successors: mancats 
com sembla que estem, encara, no 
sols d’una gran Història de la llen-
gua, sinó fins i tot d’un tractat ma-

nual (un Lapesa o àdhuc un Oliver 
Asin del català), retornem amb ell 
cap a les valls pirinenques d’Aran 
i de Cardós i Ferrera, i aquells 
«vaig enquestar» i «em deixaren 
copiar» i «vaig poder veure» exha-
len encara la flaire de terra verge 
de l’aixada estreta del roter; a 
cops, més fresca i tot, quan, al 
costat d’un treball de quaranta anys 
enrera, en ve algun de recent a

* Que tot just aquesta constant in-
vitació excusi la gosadia de posar 
mans profanes a la feina amb unes 
quantes observacions als llocs que 
seran esmentats mitjançant volum 
i plana: I 51, nota 47: els distints 
senyals de puntuació al·ludits sem-
bla que no han estat mantinguts a 
la reproducció actual dels dos ma-
pes. 65: relotge és encara viu —i 
predominant— al Baix Camp; vet 
ací, per altra banda, ocasió de re-
tractar haver-lo titllat de foraster: 
cal eliminar-lo de la llista de «Cas-
tellanismos» de 1953. 90: ¿no es po-
dria suggerir un encreuament amb 
mandere, 'mastegar', a l’hora de pen-
sar en la substitució de manducare 
per mandïcare, que vindria a ésser 
una mena de freqüentatiu d'aquell? 
104: del «plebeu» barceloní hai, en 
podria derivar el «popular» hi per 
afèresi de la a en l’ús àton («què 
hai dit?», pronunciat kéidít, mal in-
terpretat «què hi dit» sobretot pels 
qui —com els barcelonins— tenen 
forma més completa quan és tònica: 
haig; on aquesta no existeix, en efec-
te, no se sol donar la mala inter-
pretació, perquè els usos tònics 
A'hai —per exemple «hai de pujar 
o no?»— reforcen la consciència de 
la a i la fan «pensar» àdhuc quan 
—atona i, per tant, ja no clara, sinó 
vocal neutra sotmesa a l’afèresi en 
inicial— hom no la pronuncia ni la 
sent). 115: -orius > cast, -ero ha so-
fert, segons M. Pidal (Manual... § 14), 
encreuament amb el resultat d’-arius. 
122-123: la distinció dels resultats de 
tr i t'r en català havia estat impor- 
tantíssima i ara ho torna a ésser la 
corresponent aplicació a les distin-
cions paral·leles en francès, fins al 
punt que, si fóssim al segle xrx, se-
gur que no trigaríem a veure-la ba-
tejada de «llei» (Llei Coromines) 
entre les altres de la Lingüística 
romànica designades així; podria re-
fermar-se encara més?, doncs, pot-
ser sí: la d catalana davant la r 
—producte de tr— no sols és «més 
conforme al resultat general de la 
-T- entre vocals en la nostra llen-
gua»,, sinó que correspon al resultat 
també general de les oclusives sor-
des postvocàliques davant la dita r: 
latro > lladre, doncs, « capra > ca- 

corroborar la persistència de la jo-
ventut de l’investigador i la ferti-
litat del mètode. Res d’entestament 
senil a repetir el de sempre, menys-
preant com a intrús qui hagi vingut 
darrera; ben al contrari: aspiració 
programàtica a ésser suggeridor per 
a d’altres,* reconeixement del mè-
rit de la tasca aliena, fins i tot re-
servar-la per a altri, si hi està més 
bregat («ho deixo per a l’Artur 

bra i acre > agre. 131: molt impor-
tant també la lectura i restitució 
e-nquira(pa)d a les Homilies, tan 
adient al text llatí que glossa: un 
altre element per a malfiar-se de 
l’estil «planer i directe» i que «sem-
bla adequat a un auditori popular» 
—remarcat per M. de Riquer, His-
tòria de la Literatura catalana, I 
203—, almenys pel que fa al grau 
de llatinisme de la llengua, sigui per 
cultisme autèntic, sigui per inèrcia 
de glossador, comparable amb la 
d'un traductor i, encara més, trac-
tant-se de textos sagrats; dins aques-
ta hipòtesi, potser es podria raonar 
el queria de 137 no ja com «arribant 
al sentit de volia», sinó només de 
«demanava», que ja tenia quaerebat, 
més que més si, dues planes més 
avall, el perfet corresponent hi és 
comentat tot just així: «li quis ve- 
zer» = 'li demanà de veure’, 133: s'hi 
relacionaria coneixem aquest segle 
que és nient, «conjunt sintàctic d'ex- 
pressió descuidada»: ho fóra per 
massa pendent d'un període com- 
pletiu llatí amb verb a l'infinitiu, 
cognoscimus hoc saeculum esse ni- 
hil, amb l’esse trasposat de manera 
pedestre. 135: per què [Robis] entre 
claudàtors? 138: millor haver partit 
ja del neutre poscibile per a poxeu- 
le ’(cosa) que hom pot demanar’, 
que no pas de poscibilis. 140: per 
bé que no sigui impossible, ni tan 
sols fora de to in cap. de jejunio 
’en el capítol', sembla més proba-
ble, atès que es tracta del dimecres 
de Cendra, que vulgui dir 'en el 
començ del dejuni (quaresma!)’. II 
20: potser inuidiare fóra preferible 
a inodiare com a ètim A’engwetà. 
48 i 54: són interessants les coinci-
dències del manteniment de ll a 
mots com fillol i els trets de fonè-
tica sintàctica entre els parlars pi- 
renencs ací estudiats i la parla de 
la ruralia de Tarragona. 103: es fa 
difícil Cerredo < Cirrum haeduum 
'cerro dels cabirols o cabrits’: hi 
hauríem esperat haedorum o bé, si 
més no, haedum. (Les dues següents 
semblen pures errades de còpia: 
131: porta data de juliol de 1974 
[’afirmació joiosa de í'autor d’haver 
començat la redacció del Diccionari 
etimològic «aquest 1975»; 175: duu 
axiliaias en comptes de cationts.) 
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Quintana...»; o bé tot el darrer 
estudi, sobre toponimia bereber, on 
s’aplica contínuament a només en-
cetar).
Aquest humanisme metodològic va 
aparellat amb una metodologia teò-
rica vívida i pràcticament didàcti-
ca. És, potser, al costat de la vas- 
tíssima erudició, l’altra impressió 
més profunda de la lectura: Coro-
mines no sols fa i ensenya el que 
ha fet, sinó que ensenya també 
com es fa. De moltes planes, però 
sobretot de les I 13, 19, 21, 27, 29, 
47-52, 87, 120, II 6-7, 73, 100-103 
i 201, se’n podrien treure uns «ar-
ticles d’aplicació del seny al quefer 
lingüístic». La culminació, però, en 
seria tot el darrer treball del vo-
lum I, on el rastreig dels prece-
dents mètrics en una obra prosifi- 
cada (com els de Rodríguez Adra-
dos sobre Esop, o bé els de Cuevas 
sobre fra Bernardí de Laredo) sem-
bla assolir el límit de les possibili-
tats d’extensió del mètode. Només 
ho sembla: la pàgina 223 encara és 
capaç de coronar-lo amb un doll 
de prudència sobre les maneres 
d’interpretar-ne els resultats.

Una tal simbiosi de feina traçuda 
i de ciència assenyada reïx àdhuc 
enmig de les màximes dificultats: 
en el cas d’aquest recull, probable-
ment, als estudis II 4 i II 5. Qui 
trobarà que el primer d’ells dos no 
sobrepuja la interpretació òbvia 
(text llatí amb antroponímia indí-
gena), haurà de reconèixer, si més 
no, la congruència amb què Coro-
mines exposa la seva hipòtesi (text 
«pensat» en basc, inscrit en llatí 
per qui només en llatí sabia es-
criure) i, de segur, admirarà la ní-
tida etimologització del nom de la 
mare, Asterdumari en el basc azter. 
Qui s’estimarà més atribuir els 
texts d’Arles a un llatí tan vulgar 
com es vulgui i en alguns llocs ja 
no interpretable per lectura defi-
cient d’uns originals malauradament 
perduts, en comptes de veure-hi la 
part encara de llengua indígena 
d’un(s) dedicant(s) en vies de ro-
manització, parlants d’un enxam- 
purrat d’ambdós idiomes, restarà 
admirat de l’enginy aplicat per Co-
romines a la reconstrucció dels 
mots d’aquella llengua mitjançant 
la lingüística indoeuropea i a llur 
interpretació.

Llibre dens, però que no enfarfe- 
ga: el lector en voldria més. Sovint 
fa l’efecte que l’autor també es de-
leix per afegir-hi quelcom. Al cap-
davall del volum I ho ha fet explí-
citament: és un treball escrit a ton-
gades i que, ben segur, ha calgut 
prendre-li de les mans. Però el seu 
sacrifici de renúncia serà fecund: 
convenia deixar-ho per posar-se de-
finitivament a la tasca del Diccio-
nari etimològic, que confiem de 
veure acabat el 1981. Qui escriví 
en sis anys el del castellà és prou 
valent per a repetir la proesa, so-
bretot tenint com té el català enca-
ra més pel cap dels dits.

SEBASTIÀ MARINER 
I BIGORRA

Universitat, 
record 
per a l’exigència

LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA 
DE BARCELONA (1933-1939), 
per Albert Ribas i Massana, amb 
la col·laboració de Frederic Ri-
bas. Pròleg del doctor Josep 
Trueta. «Llibres a l’abast», 127, 
Edicions 62, Barcelona, 1976.

Els autors (perquè fet i fet són dos) 
tenen raó: «avui, el coneixement 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona dels anys trenta no pot 
ser un simple exercici de record 
històric, sinó una exigència per a 
tots els qui volem tomar a connec-
tar amb la tradició cultural de Ca-
talunya» (p. 163). Aqueixa és la 
conclusió d’un estudi honest —ob-
jectiu i diligent— d’allò que va és-
ser efectivament la Universitat au-
tònoma de Barcelona, de 1933 a 
1939: un esforç ingent de renova-
ció, executat enmig de dificultats, 
d’oposicions i d’interferències múl-
tiples, en un lapse de temps que no 
excedí —en sis anys— d’una vinte-
na de mesos de normalitat.
I tenen raó sobretot perquè l’expe- 
riència de la Universitat autònoma, 
dels problemes que abordà, dels 
conflictes amb què s’hagué d’en-
frontar i de les solucions que pro-
posà té, avui més que mai, una 
validesa per al futur —un futur 
que un dia d’aquests esdevindrà 
present per a tots nosaltres.
La gran qualitat de l’estudi que ara 
publiquen els senyors Ribas i Mas-
sana és d’haver sabut captar exac-
tament la intenció que mogué els 
autors de la refo.rma i d’haver-ne 
estimat amb justícia la realització. 
I això ho puc afirmar amb conei-
xement de causa, ja que vaig tenir 
el goig de figurar —en el lloc mo-
dest que em pertocava a vint-i-dos 
anys— entre els protagonistes de 
l’empresa reformadora. La inten-
ció del Patronat de la Universitat 
autònoma es pot resumir en molt 
poques paraules: fer passar la Uni-
versitat del no-res a l’ésser; d’aque-
lla institució ensopida, ineficaç —in-
existent, caldria dir—, fer-ne una 
Universitat que respongués a les 
exigències del país i del temps en 
què vivíem. Com diuen els autors 
mateixos, «un centre universitari 
vinculat a la comunitat en la qual 
es troba immers» (p. 131). La Uni-
versitat autònoma va reeixir •—no 
sense entrebancs— en aquesta co-
mesa, i per això els autors poden 
concloure que «el balanç de les 
'■ealitzacions (fou) indubtablement

Anuari de la Universitat Autònoma 
de Barcelona per al curs 1934-1935.

positiu i que, avui encara, la Uni-
versitat Autònoma (té) un caire 
d’exemplaritat» (pp. 97 i 117).
Precisament per aquesta raó, el tre-
ball dels senyors Ribas i Massana 
no s’ha centrat només en la reno-
vació pedagògica o en la conquesta 
cultural que comportà la catalanit-
zació —en la recíproca convivència 
de les llengües i cultures catalana 
i castellana— de la Universitat. 
Han situat adequadament la Uni-
versitat autònoma dins el context 
de la seva època, donant-ne una 
explicació històrica, i n’han estu-
diat detingudament les causes i les 
circumstàncies de les caigudes, tant 
de l’eclipsi —molt significatiu— du-
rant el «bienni negre» (octubre de 
1934 a febrer de 1936), com de la 
supressió definitiva el 28 de gener 
de 1939. Considero, per part meva, 
que tan interessants són els capítols 
dedicats a les realitzacions de la 
Universitat autònoma i a les difi-
cultats amb què hagué de lluitar, 
com les pàgines que en relaten els 
dos enfonsaments, l’incidental i el 
definitiu. Importantíssims també els 
apèndixs documentals, gairebé tan 
copiosos com el text.
Moltes coses han canviat de 1933 
ençà, sobretot pel que fa al paper 
de l’educació i al sentit de la cul-
tura en una nova estructuració so-
cial. (També en això tenen raó els 
autors.) I potser ja no serà possi-
ble de reprendre, tal com era, en 

la seva literalitat, l’estatut universi-
tari del setembre de 1933 (pp. 234- 
246). Tanmateix, l’obra del Patronat 
conserva, com deia, una validesa 
total en dues direccions fonamen-
tals: la catalanització de la Univer-
sitat i la qualitat de l’ensenyament.

No oblidem el punt de partida, que 
era l’article setè de l’Estatut de Ca-
talunya de 1932. Segons la lletra 
de la llei, la Generalitat tenia el 
dret de crear institucions d’ense- 
nyament de tots els graus. I no 
mancaren, és clar, els qui exigien 
una Universitat exclusivament cata-
lana. La polèmica fou viva durant 
el curs 1932-1933. Però a la fi, en 
aquest punt com en tants altres, el 
seny prevalgué. En lloc de dues 
universitats petites i rivals, tan des-
proveïdes de mitjans l’una com l’al-
tra, el mateix article setè de l’Esta-
tut oferia una fórmula nova: una 
universitat única, autònoma enfront 
d’ambdós governs, regida pe.r un 
Patronat nomenat per meitats per 
l’Estat i per la Generalitat, la qual 
universitat oferiria a ambdues llen-
gües i cultures garanties recípro-
ques de convivència, en igualtat de 
drets per a professors i alumnes. 
Era, si es vol, una-solució pactada 
(l’Estat reconeixia que a Catalunya 
el seu deure és de promoure la 
cultura autòctona i la Generalitat 
admetia el fet espanyol d’una altra 
cultura) i moderada, dins la lliber-
tat. Però fou una veritable solució 
per a Catalunya, com ho demostrà 
la incorporació en massa de tots 
els homes —i dones, ja llavors— 
que representaven un nivell univer-
sitari dins la cultura catalana. Mal-
auradament, ni aqueixa moderació 
no apaivagà les passions anticatala- 
nes, sobretot fora de Catalunya. I 
la seva catalanitat fou l’esca més 
viva per a atiar el foc que acabà 
destruint la Universitat autònoma. 
Dins la institució, però, la convi-
vència es va donar realment. No es 
coneix ni un sol conflicte, a les au-
les, entorn d’aquest problema, que 
fou sempre deixat a la lliure decisió 
de professors i alumnes. Només la 
dimissió de don Américo Castro, 
membre del Patronat, pel maig de 
1934, demostrà que la polèmica era 
fruit de posicions ideològiques ple-
nes de prejudicis i no de la reali-
tat viva. La Universitat autònoma 
acomplí, doncs, integralment, la pro-
mesa que ja expressava el II Con-
grés universitari català de 1918, 
amb les paraules de Francesc Lay-

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.


