
LLENGUA NACIONAL - núm. 56 - III trimestre del 200644

bibl iograf ia

Josep Maria de Casacuberta
és avui un gran desconegut
dels joves filòlegs catalans,

o, en el millor dels casos, és re-
cordat només per la seva indis-
pensable labor editorial al cap-
davant de Barcino i de la seva
col·lecció destacada «Els nos-
tres clàssics» –amb què «ha fet
una obra, constantment, sota el
signe, no d’allò que es pot ven-
dre o es vendrà, sinó d’allò que
és necessari», com afirmava el
seu amic Joan Coromines en
una entrevista necrològica per
a la revista El Temps. Però la fi-
gura de Casacuberta és fona-
mental en molts aspectes de
l’articulació contemporània del
catalanisme –que és un catala-
nisme bàsicament cultural i lin-
güístic. L’epis tolari de Joan Co-
romines amb Josep M. de
Casacuberta que han publicat
Josep Ferrer i Joan Pujadas –el
volum vuitè d’una sèrie que ja
ha esdevingut també indispen-
sable per a conèixer el detall
de la cultura catalana contem-
porània– ho posa en relleu, en-
cara que d’una manera subtil,
perquè, com molt bé diuen els
editors en el prefaci, «aquest és
un d’aquells epistolaris que
deixen intuir més coses que no
pas expliciten».

Casacuberta, pocs anys més
gran que Coromines, és consi-
derat «mestre i amic» en la pri-
mera de les cartes que li adreça
el jove filòleg, i de mestre li’n
fou en certa manera, ja que va
precedir-lo i orientar-lo en la
seva formació lingüística a
Montpeller, amb Grammont i
amb Millardet, i després a Zu-
ric amb qui seria el seu princi-
pal mentor acadèmic, Jakob

Jud. En les primeres cartes, de
1926, hi trobem l’estudiant Co-
romines que es confia a un
col·lega més avançat, amb la
complicitat de qui ha fressat
uns mateixos viaranys. De fet,
per aquells anys, Casacuberta,
que havia fundat l’editorial Bar-
cino, acabava de traspassar a
Coromines la direcció de l’Ofi-
cina de Toponímia i Onomàs-
tica del IEC i la dèria per
l’Ono masticon Cataloniae, que
quan veurà finalment la llum
durà, per expressa voluntat del
seu autor, la indicació de
«Obra fundada per Josep M. de
Casacuberta». Passant el temps,
però, el que predominarà és
l’amistat sincera entre els dos
personatges: «una amistat més
total i sense reserves», li pro-
fessa Coromines en una carta
de l’any 1962. 

El conjunt de cartes aplega-
des en el volum publicat per la
Fundació Pere Coromines
abraça un ampli ventall cro-
nològic, però és bastant irregu-
lar: hi trobem tres lletres de l’è-
poca d’estudiant a Montpeller,
l’any 1926, i després ja saltem
a una carta de l’any 1944, es-
crita per Coromines des de
Buenos Aires –on sembla voler-
se justificar per la seva tempo-
ral atenció a la llengua caste-
llana. Més endavant hi ha un
parell de cartes dels anys
1947-48 –on, ja catedràtic de
Chicago, Coromines confessa
que «en Jud i tots els col·le-
gues europeus s’horroritzen de
veure que continuo amb la ma-
teixa set de tornar a la pàtria
[...], però jo no puc fer-hi
més»–, i el gruix de l’epistolari
correspon als anys de 1953 en-
davant. En aquesta darrera

època, de fet, és quan Coromi-
nes i Casacuberta han reprès el
contacte personal, en iniciar-se
les estades periòdiques del lin-
güista a Barcelona, i encara
que, com ja adverteixen els
editors, «la correspondència
d’aquests anys es converteix en
molt subsidiària de les conver-
ses personals», és sens dubte la
part més interessant del recull,
perquè ens situa, sense filtres,
al bell mig de les inquietuds,
les disputes i les temences prò-
pies d’una època fonamental
per a la cultura catalana de la
postguerra. 

Aquest bloc central de l’e-
pistolari, a part de donar clarí-
cies sobre el desenvolupament
de l’obra de l’Onomasticon
–per al qual Casacuberta feia
una labor de coordinació amb
els col·laboradors i de segui-
ment de les enquestes–, permet
de resseguir les complicades
relacions de Coromines amb
l’Institut d’Estudis Catalans i
la seva Secció Filològica, que
l’havia fet membre «en absèn-
cia» l’any 1950 per a cobrir la
vacant del seu mestre Pompeu
Fabra. És ben interessant, per
exemple, tornar a passar per la
conflictiva revisió del diccio-
nari de Fabra, l’any 1954, que
ja coneixíem per alguns dels
epistolaris anteriors, sobretot
amb Carles Riba i amb Fran-
cesc de B. Moll –«Penseu molt
en l’Institut i en el deure que
tenim tots d’evitar que decaigui
més i que hi entri gent indesit-
jable!» (c. 9). A partir de 1958,
Casacuberta serà membre
també de la Secció Filològica, i
esdevindrà un avalador, si bé
no sempre incondicional, de
les posicions de Coromines da-
vant els sectors més intolerants.
Les seves cartes, d’ençà de lla-
vors, tracten encara amb més
detall el dia a dia de l’Institut
–interessantíssimes les especu-
lacions sobre candidats a nous
membres, grups i tendències
internes–, i l’editor de Barcino,
en les seves cartes, haurà de
temperar, en algunes ocasions,
la susceptibilitat corominiana:
«Aneu molt lluny d’osques en
pensar que no us hi volen. Feu-
me el favor d’allunyar del vos-
tre magí una absurditat sem-
blant...» (c. 59).

Josep M. de Casacuberta,
d’altra banda, apareix en
aquests moments com un im-

portant canalitzador de rela-
cions intel·lectuals pancatala-
nes, un brillant activista cultu-
ral, un filòleg erudit i un editor
amb criteri. Quan en l’entre-
vista a El Temps que ja he citat
al principi –i que trobem re-
produïda en l’annex 29 del vo-
lum–, Coromines recorda el
paper cabdal de Casacuberta
en l’organització dels estudis
catalans a València i en la
«descoberta» de personatges
indispensables com Fuster o
Sanchis Guarner, afegeix que,
darrere d’aquests, «molts,
molts, molts hi va ajudar, però
va ser gràcies, en gran part, al
fet que ell en tenia els fils, o si-
gui els noms, les adreces, els
telèfons, el lloc on treballaven;
tot el seu passat i la seva ma-
nera de ser».

Les darreres cartes, que cor -
responen a l’època del retorn
de Coromines a Catalunya i de
la redacció del diccionari eti-
mològic, són més intranscen-
dents. Com apunten els editors,
en aquella època les converses
particulars degueren sovintejar
i la feina ingent que havia es-
comès amb la seva jubilació no
permetia tampoc que Coromi-
nes dediqués gaire temps a les
relacions epistolars.

Els annexos, com en la
resta dels volums de la
col·lecció, reuneixen una sè-
rie de documents molt interes-
sants –alguns de difícil localit-
zació per al lector corrent–
que permeten d’acabar de di-
buixar el context de les cartes
reproduïdes i d’aclarir força
referències internes que tro-
bem en els textos. Alguns dels
documents adduïts s’havien ja
publicat en volums anteriors
de la mateixa col·lecció, però
està bé que hi siguin nova-
ment, perquè així el llibre es-
devé més autosuficient. El
pròleg d’Albert Manent, co-
neixedor directe dels dos pro-
tagonistes de l’epistolari i dels
ambients i l’època que s’hi re-
flecteixen, constitueix un bon
complement de la lectura.
Tanquen el volum, com és ha-
bitual en tots els de la col·lec-
ció, un utilíssim índex de
noms i un altre índex, de
mots, que els editors no justi-
fiquen i que seria potser pres-
cindible, en aquest cas. u
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