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Els llimoners florits
Quim Gibert 

Convidat per la Cariad, una amistat 
anglesa, vaig conèixer el seu avi en 
un dinar familiar de diumenge fa 

una colla d’anys. Era un home molt gran 
que vivia sol en una casa urbana amb 
jardí i hortet, de les tantes que hi ha a la 
Gran Bretanya. El venerable senyor ens 
va explicar, tot cofoi, una vegada entau-
lats, que aquell matí havia plantat tres 
llimoners. És possible que l’ancià (que 
ja fa un quant temps que va morir) mai 
no hagi pogut tastar les llimones, però 
segurament ho podrà fer la seva néta.

Aquesta il·lusió i voluntat per rege-
nerar espais decaiguts, que en certes 
persones no desapareix per més anys 
que passin, també resta reflectida en 
un conte de Jean Giono sobre un ove-
ller convençut que la terra on vivia, uns 
turons erms de Provença, s’anava morint 
a causa de la manca d’arbres. El prota-
gonista de L’home que plantava arbres, 
títol de la rondalla, desinteressadament 
converteix aquell paisatge inhòspit en 
una arbreda. Ho aconsegueix a força 
d’anys i tenint en compte, per exemple, 
que de cada cent mil aglans, només en 
germinaran vint mil. I que d’aquests, cal 
calcular que se’n perdran la meitat per 
motius diversos durant la fase de creixe-
ment. La seva  implicació és tan abso-

luta que no li sabrà greu desprendre’s 
del ramat d’ovelles, «perquè constituïen 
una amenaça per als arbres joves». La 
del pastor serà una tasca inadvertida: 
«Si l’haguessin descobert hauria susci-
tat oposició.» Però, tanmateix, és «una 
forma meravellosa de ser feliç!».

Lluitar contra el desert, contra allò 
moribund, tal com fa aquest ramader 
provençal, suposa sembrar una vegada 
i una altra. Fruit d’aquesta perseve-
rança, un dels caps de brot del plan-
ter, llaurat en bé de la nostra identitat, 
del filòleg Joan Coromines ha estat el 
del també filòleg Joseph Gulsoy (Ordú, 
actualment Turquia, 1925), un armeni 
que, a vint-i-quatre anys, es va desplaçar 
a Nord-amèrica amb la idea d’estudiar 
lingüística romànica. Va conèixer Joan 
Coromines a la Universitat de Chicago, 
on aquest exercia de professor. Coromi-
nes el va engrescar a interessar-se per la 
cultura catalana quan va iniciar el doc-
torat, raó per la qual Gulsoy va fer una 
estada a València per aprendre la nostra 
llengua. Des de llavors, el vincle de Gul-
soy amb el català ha estat permanent. 
Tant és així que l’any 1957 acompa-
nyarà Coromines pel Pirineu, aleshores 
una serralada amb accessos deficients, 
arran de diferents recerques lingüís-

tiques. I en 1958 esdevindrà professor 
de la Universitat de Toronto, on acon-
seguirà d’impartir classes de català des 
de l’any 1962. La seva jubilació en 1997 
no ha impedit que el català es continuï 
ensenyant a Toronto. La petja que va 
deixar l’autor de l’Onomasticon Cata-
loniae en Gulsoy és inesborrable. Gul-
soy qualifica Joan Coromines de filòleg 
de capacitat extraordinària, amb estudis 
modèlics de gran valor pedagògic, «amb 
una aportació incommensurable a la lin-
güística» (Revista de Catalunya, núm. 
209). Ara fa uns quants mesos la Fun-
dació Coromines ha editat l’Epistolari 
Joan Coromines i Joseph Gulsoy.

Hi ha persones amb les quals t’em-
barcaries cegament cap als confins més 
recòndits. La seva és una saviesa trans-
mesa des de la humilitat. A l’erudit que 
estima la seva feina no li sap greu dedi-
car el temps que sigui als deixebles. Si 
el futur passa per disposar de bons plan-
ters, vol dir que a l’executiu, al científic, 
al polític, a l’intel·lectual... tampoc no li 
ha de fer res arremangar-se i, si s’escau, 
tornar a casa llardós. La pràctica fa més 
creïble la teoria. En aquest sentit, el poeta 
Joan Brossa afirmava que, segons l’estat 
d’ànim, tan important era escriure com 
esdevenir guerriller o prestidigitador. u
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