
Un filoleg per a un poble 
per Nat-cís Garolerrr 

Ens acaba de deixar un Iiomc cxtraordinari, 
un cientític eniinent. un catala exemplar. La fi- 
Zura i I'cihra de Coromines -poc concgudes dels 
scus connacionals. i no prou valorades pel m6n 
acadkinic- prcncn una dimensió ~egantitia i una 
significacii, col.lectiva que sobrcpassen, de mnll. 
la tasca i cls resultats d'un simple estudiós. 

La pcrsonalitat científica -i patrihtica- de 
Coromines es perlila. de bcn jovc. amh tres pro- 
jecles dcsmesurats, cadascun dels quals podria 
cniplcnar una vida humana: I'clahoraci6 d'una 
xramitica hisldrica del catala, la contecció d'un 
diccionari ctimol6gic d'aquesta Ilenxua i la rca- 

lització d'un invenlari exliaustiu dcls noms de 
Ilric i de persona dc totcs les terres de parla ca- 
talana. 

Una empresa tan ainhiciosa cxigia una tledi- 
cacii5 ahsoluta i una vida ordenada i regular. La 
doci.ncia universitaria li garantia aquella dedi- 
cació i l i  possihililava la forinacii, de deixehles i 
col.lahnradors. La gucrra civil. pero, li trunca 
les cspcranccs, i I'cihliga a un exili plc dc di- 
ficultar~. A Franca i en lerrcs d'Am?rica cmpren- 
gué recerques fonatnctitals. al rnarge dels seus 
objectius prioritaris. la  m i s  destacada dc Ics 
quals fou la redacció del Dir:cioriririo crífico <,ti- 



rnológtco de la lengua castellana, ohra de primcr 
ordre en la filologia hispinica i rominica, i en la 
qual el catala prenia tamhé una importhcia con- 
siderahle i poc habitual. 

La seva irreductible catalanitat li fCu repren- 
dre, aixl que e n  tingué I'oportunitat, els grans 
trehalls projectats. i. novament a Catalunya, alli- 
berat de les responsahilitats docents als paisos 
d'adopció, es 1liurA en cos i anima a la redacció 
i publicaci6, en nou volums. del Biccronari eti- 
rnoldgic i cornplementari de la llengua caIalana. 
Enllestida aquesta obra fonamental -amb apor- 
tacions crítiques a1 precedent, i normatiu, Dic- 
cionari general de la llengua carriluna, de Pom- 
peu Fahra, que han estat sorprenentment desa- 
teses pels responsables academics de la revisi6 
recent d'aquest repertori lexicografic-, Coro- 
mines emprengué. els darrers anys, la redacció i 
puhlicaci6, en nou volums mis .  del vast recull 
dels noms propis de la nostra llengua. I'Ono- 
maslicon Cafaloniue. cornencat setanta anys en- 
rere i complementat poc abans de morir. 

Unes ohres d'aquesta magnitud, només po- 
dia dur-les a termc una persona arnb unes capa- 
citats intel.lectuals i humanes extraordiniries, 
guiada sernpre per la insubornable actitud de ser- 
vci al scu país, destinatari principal dels seus es- 
forqos. Corornines exercita, en grau mixim, les 
anomenades «potEncics dc  I'animan: una me- 
mbria fidelíssima -«la tinc entrenadan, deia-, 
que sahia retenir dades científiqucs d'ordrc molt 
divers i persones i situacions que li havien per- 
mes de precisar el sentit de moltes paraules; una 
intel.ligEncia lúcida i pcnctrant, amb un poder 
d'associació poc corrent, que li permetia de re- 

soldre les dificultats lingüístiques més revesses, 
i. finalment, una voluntat a prova de tota mena 
d'ohstacles, que ha csdevingut proverbial entre 
cls seus -escass»s, per desgricia- deixebles i 
c«l.lahoradnrs. 

És cert quc el scu taranni reservat i la  seva 
total dedicació a I'acompliment d'aquells grans 
projectes científics han fet viure el filblcg en una 
mena d'exili interior, al qual només han tingut 
accés comptadíssims col.legues i amics, pero no 
és pas rnenys cert que sahia rnostrar-se, als qui 
teníem la fortuna de tractar-lo, afablc, cordial i 
generós. atent als fets més immediats de la nostra 
vida col.lectiva. 

Treballador incatigable, ha pogut veure coro- 
nats cls objcctius que s'havia proposat en la seva 
jovenlut. «Tntes m'han post», em deia, satisfei 
de la consccució dcls scus projcctcs juvenils, i 
silenciant els innombrables obstacles que Iiavia 
hagul de superar. «Perb us heu fet un tip de tre- 
ballarn. l i  rctopava jo. «Aixh sí», em concedia. 
1 6s que en la tasca diaria. abnegada i silenciosa, 
Coromiiies oferia al seu poble -i a la ciEncia 
universal- un tresor impagable: l'cstudi complet 
de la seva Ilengua. en tcits els temps i en lotes 
les contrades; una eina imprescindible per rela- 
cionar, amh propietat. els noms i les coses. en la 
nostra peculiar visi6 del m6n. Una aportaci6, 
tamhé, cornplementiria dc les contribucions lin- 
güfstiques dels grans escriptors del nostre temps. 
sohrctot aquclls quc considerava tnCs ajustats al 
eeni de la Ilengua: Verdaguer. Maragall, Sagarra. - 
Pla ... Descansi en pau el mestre admirat, el savi 
gcncrós, cl ciutadi cxemplar. 

Unes obres d'aqoesla magnilud nomes podla dur- 
les a lerme una persona amb unes capacllals 
lnlel-lecruals 1 nomanes exrraordindrles, guiada 
sempre perla Insubarnable aclirud de serreí a/ seu 
país desrínmriurínc/pal dels seus esfareas. 
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