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Germà Colón, un erudit filòleg
Carles Riera 

— L’edició del Llibre d’hores, que prepa-
ràreu per a Barcino, dins la col·lecció «Els 
Nostres Clàssics», aparegut l’any 1960, es 
pot dir que és la vostra primera contribució 
seriosa a l’estudi de la llengua catalana?
— Efectivament, el Llibre d’hores va 
ser la meva primera publicació. És 

l’únic llibre d’hores medieval redactat 
en català, i vaig pensar que pagava la 
pena de fer-lo conèixer.

— Més endavant, cenyint-nos a l’edi-
ció de textos clàssics, treballàreu 
en el Llibre del Consolat de Mar (en 

col·laboració amb A. Garcia), en el 
Liber elegantiarum i sabem que acaben 
de sortir publicats els Furs de València. 
Què destacaríeu d’aquestes edicions? 
— El Liber elegantiarum, el primer dels 
nostres diccionaris, no és ben bé una 
edició meva, sinó una edició facsímil a 

Germà Colón Domènech (Castelló de 
la Plana, 1928), doctor en filologia 
romànica, catedràtic de la Universitat 
de Basilea, és un erudit estudiós dels 
textos antics, sobretot catalans, autor 
de nombroses i destacades obres. És 
doctor honoris causa per la Universitat 
de València (1984), per la Universitat 
d’Alacant (1991), per la Universitat de 
Castelló (1993), per la Universitat Autò-
noma de Barcelona (2003) i per la Uni-
versitat Complutense (2007), membre 
del consell assessor de la col·lecció «Els 
Nostres Clàssics» i de l’equip editor de 
la revista Estudis de Llengua i Literatura 
Catalanes. És conseller d’honor de l’As-
sociació Internacional de Llengua i Lite-
ratura Catalanes, que presidí de 1976 a 
1988. Ha rebut, entre altres, els següents 
guardons: Premi Sanchis Guarner de la 
Fundació Jaume I (1987), Premi d’Honor 
de les Lletres Valencianes (1988), Premi 
Prat de la Riba del IEC (1979), Premi Ser-
ra d’Or (1981), Creu de Sant Jordi (1985) 
i Premi de Literatura de la Generalitat de 
Catalunya (1987). Podríem distribuir la 
seva obra, alt per alt, en tres apartats: a) 
llibres de divulgació (Literatura catalana, 
Panorama de la lexicografi a catalana, en 
col·laboració amb A.J. Soberanas, etc.); 
b) edicions de textos (Llibre d’hores, Furs 
de València, etc.) i c) treballs científi cs 
(Castelló i la seua llengua, La llengua 
catalana en els seus textos, etc.). Molt 
amablement, Germà Colón ha respost el 
nostre qüestionari, que ara podreu llegir. 
Agraïm sincerament a aquest erudit fi lò-
leg la seva disponibilitat. 

Germà Colón Domènech                  FOTO: R. Puig Coromines
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la qual vaig afegir un estudi preliminar; 
això és el mateix que el que havia fet amb 
els diccionaris de Nebrija, tant el caste-
llà com el català (hi vaig col·laborar amb 
Amadeu Soberanas). En canvi, les altres 
obres, molt extenses (pensem que els Furs 
de València ocupen onze volums), sí que 
són editades a partir de tots els manus-
crits conservats: els Furs recullen tota la 
legislació valenciana anterior al Decret 
de Nova Planta, des del regnat del rei 
Jaume. Són una mina tant des del punt 
de vista jurídic com lingüístic. El Llibre 
del Consolat de Mar, existent a Perpinyà, 
Barcelona, Mallorca i València, és el 
nostre codi marítim, que es va imposar a 
tota la Mediterrània en conformitat amb 
el domini dels mars per part dels nostres 
reis. No es tracta d’obres literàries, però 
tenen una importància decisiva per a la 
nostra història cultural.

— Situant-nos ara en el camp dels 
tractats d’història de la llengua, el vos-
tre nom va ser conegut en els cercles 
fi lològics internacionals a partir de la 

publicació del llibre El léxico catalán 
en la Romania (aparegut l’any 1976; 
més tard, 1993, en versió catalana).
— Aquest llibre, publicat primer en 1976 
per l’editorial Gredos, em va fer una 
mica de publicitat. Jo ja havia treballat 
en temes de lèxic, però aquí vaig poder 
presentar la posició del català entre les 
altres llengües romàniques d’una mane-
ra més sistemàtica. La traducció catala-
na és tan sols una part de l’obra.

— Els vostres documentats estudis han 
contribuït a precisar l’etimologia i la his-
tòria de molts vocables de la llengua. 
Més d’un cop, i de dos, completen o cor-
regeixen la informació continguda en el 
Diccionari etimològic i complementari de 
la llengua catalana, de J. Coromines. No 
heu pensat mai a publicar un diccionari 
que complementi el Complementari? 
— No, no penso escriure cap com-
plement del Diccionari de Coromines. 
Fóra una temeritat. Admiro molt el tre-
ball de Coromines, encara que algú no 
s’ho cregui, per intentar de posar-me a 

la seva alçada. Amb tot, estic elaborant 
un treball que aplega diverses mono-
grafi es, que aporta certes innovacions 
a l’estudi del lèxic.

— Passant a alguns detalls sobre lèxic 
(si sou tan amable de respondre-hi breu-
ment): en un estudi vostre, emparenteu 
els mots jull i juliol? Els murtats, de Mun-
taner, és un hàpax? Què signifi ca el mot 
atovar que apareix en Curial e Güelfa?
— Tractaré de ser breu. Jull és el terme 
tradicional, hereditari del nom del mes 
IULIUS, mentre que juliol és un repre-
sentant culte: només cal veure-hi el 
grup -li- sense palatalitzar. Murtat és un 
mot turc que usà Ramon Muntaner una 
sola vegada per a designar un ‘missat-
ger’. Algú va pensar que era una mena 
de llonganissa relacionant murtat amb 
mortadel·la! El terme atovar del Curial 
e Güelfa és un mot de la família etimo-
lògica de tou, amb el valor de ‘nafrar 
l’adversari fi ns al tou del cos’. Primer 
només es coneixia l’esment del Curial, 
però més tard n’han aparegut d’altres.

Germà Colón, l’entrevistat (dreta), amb Carles Riera, l’entrevistador (esquerra)               FOTO: R. Puig Coromines
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— Esteu satisfet de la vostra singladura 
a la Universitat de Basilea? ¿Us va mar-
car molt, la infl uència de Walther von 
Wartburg? Hi heu fet escola, volem dir 
que hi heu deixat deixebles, oi? Deixe-
bles catalanòfi ls?
— Sí, de debò estic content de la meva 
estada a la Universitat de Basilea. Allí 
vaig fruir de completa llibertat i en 
1965 ja vaig poder dirigir una tesi doc-
toral en català, la de Curt J. Wittlin. La 
sort em va proporcionar alguns excel-
lents alumnes, i quasi tots han estat 
catalanòfils i avui ocupen càtedres 
universitàries. Esmentaré, ultra Wittlin, 
Rolf Eberenz, Pere Ramírez, Beatrice 
Schmid; altres són més hispanistes o 
lusistes, però tots parlen i escriuen el 
català. En relació amb el mestratge de 
Walther von Wartburg, he de dir que 

va ser decisiu en la meva formació com 
a lexicògraf. Vaig ser durant deu anys 
col·laborador i redactor del seu gran 
diccionari francès etimològic, el Fran-
zösisches Etymologisches Wörterbuch 
(25 volums), i en aquesta tasca, sota 
la direcció del mestre, vaig aprendre 
molt. Li n’estic ben agraït.

— Com veieu, en general, el futur de 
la llengua? Us espanta el secessionisme 
lingüístic del País Valencià?
— El futur de la llengua? No sóc pessi-
mista; sempre es parla de la propera fi , 
però això fa temps que s’anuncia i con-
tinuem amb la morta viva. El secessio-
nisme lingüístic valencià no m’agrada 
gens. Tinc, però, la convicció que hi ha 
sobretot un component polític, el qual 
podria canviar.

— A la Universitat Jaume I, de Castelló, 
ha estat creada una fundació que duu 
el vostre nom. Podríeu dir-nos de què 
es tracta?
— La Universitat Jaume I, de Castelló, 
va tenir l’amabilitat, que m’honora, 
de crear la Fundació Germà Colón 
Domènech en agraïment al fet que jo 
hi deixaré la meva biblioteca, prou 
rica en obres fi lològiques, literàries i 
històriques. Com que es tracta d’una 
Universitat més aviat de ciències expe-
rimentals, es dóna el fet que la Funda-
ció es dedica, en canvi, a les lletres, 
en especial al conreu de la fi lologia 
de totes les llengües i literatures romà-
niques, i naturalment i especialment 
del català. Fem edicions, seminaris i 
cursos, i per ara han tingut un ressò 
favorable. X
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