
EN EL CENTENAR! DE JOAN CORO MINES 

Albert Thrull 

Des de 1' any passat -i encara durant aquest es ti u- se celebra arre u del 
país el centenari del naixement de Joan Coromines (Barcelona, 1905-
Pineda de Mar, 1997), sens dubte un dels personatges més importants de 
la historia de la nostra llengua i la nostra cultura. Dotat d'una forta 
personalitat, una intel·ligencia insolita i una capacitat de treball gairebé 
sobrehumana, Coromines fou reconegut j a en vida a nivell internacional 
com un dels lingüistes més importants del segle XX, molt especialment 
en 1' ambit del cataUt i en de les llengües romaniques en general. Comen~a 
la seva activitat de ben jove a Barcelona, de lama de Pompeu Fabra i en 
el si de l'Institut d'Estudis Catalans, si bé amb estades a l'estranger 
(Fran~a, Su"issa, Madrid) per formar-se al costat dels principals 
especialistes de 1' epoca. Com a docent universitari, exercí de primer a 
Barcelona mateix i més tard, arran de l'exili republica de 1939, a 
1' Argentina i a Chicago, on adquirí la nacionalitat nord-americana, que 
1i permetia anar venint cada any des de 1952 a Catalunya durant un se
mestre o almenys a 1' estiu, trampejant un estat franquista que odiava, 
per tal de prosseguir els seus estudis sobre el terreny relacionats amb la 
nostra llengua i, en particular, amb els nostres noms de lloc. Un cop 
jubilat s' instal·la definitivament al país i en concret a Pineda de Mar, des 
d' on pogué enllestir i veure publicar les seves dues obres principals: el 
Diccionari etimologic i complementari de la llengua catalana (DECat), 
en deu volums (1980-2001) l'últim dels quals conté notes postumes i 
l'índex de mots, i 1' Onomasticon Cataloniae, en vuit volums (1989-97), 
enllestit just a 1' any de la seva mort. 
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Tanmateix ja des deis anys 50 i 60, i en particular durant els 70, 
Coromines va anar publicant mostres diverses del seu enorme talent 
filologic, ja fosen articles en revistes d'arreu del món, ja fosen llibres 
misceHanis on se n'aplegaven alguns d'especialment significatius, com 
és el cas deis Estudis de toponímia catalana (dos volums; 1965-70), 
Lleures i converses d'un filoleg (1971) i Entre dos llenguatges (tres 
volums; 1976-77), sense oblidar naturalment els seus dos monumentals 
diccionaris etimologics de la llengua castellana (1954-57 i 1980-91), 
que malgrat tot ell considerava com una mena de peatge academic i una 
preparació de cara al que mai va deixar de ser el seu objectiu central: la 
llengua catalana. 

No és aquest, pero, ellloc de glossar la figura de Joan Coromines en 
general, ni de comentar les seves aportacions principals -cosa queja he 
tingut 1' oportunitat de fer en al tres mitjans-, sinó que, a banda d' aprofitar 
1' esmentat centenari per deixar constancia de la transcendencia global 
de la seva obra, el que pretenc amb aquest escrit és posar de relleu que, 
com no podía ser altrament, Joan Coromines també va incloure la Segarra 
en els seus constants periples pel territori, sempre a la perca~a deis mots 
autentics, deis toponims antics, de les expressions populars. 

Per fer aixo, sortosament, disposem d'una eina molt valuosa, que són 
un paren deis textos inclosos 1' any mateix de la mort de Coromines, el 
1997, en elllibre Album loan Coromines, editat a cura deis seus 
col·laboradors Josep Ferrer i Joan Pujadas. Val a dir que existeix amb 
plena fórmula jurídica una Fundació Coromines, amb seu a Sant Poi de 
Mar, de laqual és responsable un vell conegut deis cerverins, 1' exconseller 
Max Cahner, pero que de moment els extraordinaris fons d'aquesta 
fundació, que reuneix els papers del filoleg i els del se u pare Pe re Coromines 
-advocat, polític i escriptor remarcable del primer ten; del segle XX-, no 
es tan encara disponibles pera la seva consulta regular, de manera que són 
els estudis fets a partir d' aquests fons ija publicats, com els de 1' esmentat 
llibre, els que ens permeten anar-nos fent una idea de 1' activitat detallada 
de Joan Coromines, inclosa la seva cronología any per any, mes per mes, 
i gairebé di a per di a. Concretamente m refereixo a unes N o tes biogra.fiques 
elaborades pel mateix Joan Pujadas (p. 53-176) i a lacuriosaLlista de les 
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mil excursions a cura 
d' Alvar Maduell (p. 
283-353). 

De la consulta 
d' aquests documents 
s'extrauen dades in
teressants, com ara la 
molt primerenca i 
constant al llarg de 
tota la vida afecció de 
J oan Coromines per 
l' excursionisme, i en
cara més en particular 
pel pirineisme, pero 
també el fet que, any 
per any, de 1952 a 
1976 (en plena 
maduresa i ja a la 
vellesa, dones), va 
recórrer el país sencer 
-i al dir país és ciar que 
em refereixo als 
Pa'isos Catalans, no 

Joan Coromines en el seu estudi. Pineda de Mar, novembre de 1979. 
(Arxiu Fundació Pere Coromines). 

pas al Principat estricte- tot anotant-ne amb precisió no només els noms 
de lloc i moltes altres dades lingüístiques interessants (fonetica, lexic, 
morfosintaxi ... ) sinó també els recorreguts, els horaris i les entrevistes 
mantingudes amb gent de cada lloc. 

1 bé, com és logic i natural, Joan Coromines estigué també a la Segarra, 
i fins i tot en sabe m les dates i els llocs (o el recorregut principal, sense 
excloure la possibilitat que parlés amb gent d' altres indrets pel camí). 
Seria interessant que, a partir d'aquí, algú d'aquests llocs pogués recor
dar o fins i tot certificar la informació de que disposem, i que detallo a 
continuació. 

Principalment són tres els anys que, dins d'un periple més ampli 
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dedicat al conjunt de les comarques del sud de Ponent o zones ve'ines, 
Coromines estigué a la Segarra. El primer fou el 1955, que consta que 
ana a Santa Coloma de Queralt (amb visites també, almenys, a Bellprat, 
Guialmons, Aguiló, Rauric, Montargull, la Cirera, Llorac, Albió, Savalla, 
Conesa, les Piles, Vallespinosa, Santa Perpetua de Gaia, Vilaperdius i -
compte- la serra de la Brufaganya) entre el16 i el19 de mar~. L'any 
immediatament següent, ell956, vingué ja a la Segarra oficial: del 24 al 
26 de febrer volta, a banda de llocs ve'ins com ara Vilagrassa o Tarrega, 
per la Manresana, Tarroja, Cervera, Granyena, Mantornes, el Mas de 
Bondia i Verdú -i encara més endavant, vers el mes de mar~, per indrets 
del Sió com ara Ossó, Bellver, Puigverd o Castellnou de Montfalcó. 

Finalment, anys després, el 1964, vingué de nou vers el mes d' abril, 
en que passa entre els dies 17 i 29 per molts pobles: la Curullada, el 
Canós, Montcortés, 1' Aranyó, Hostafrancs, Mont-roig, Pelagalls, les 
Pallargues, Sisteró, Sedó, el Llor, Torrefeta, Guissona, Sant Guim de la 
Plana, Comabella, Portell, Ferran, Alta-riba, Santa Fe, les Oluges, 
Castellnou, la Prenyanosa, Gaver, Estaras, Vergós Guerrejat, Freixenet, 
Sant Guim, la Rabassa, Ivorra, Palouet, Talteüll, Massoteres, Gra, la 
Morana, Selvanera, Florejacs, Palou, Sanaüja i Biosca. 1 encara vers el 
setembre, de camí vers el Solsones, s' estigué a diversos llocs de vers 
Tora, com ara Cellers, Vallferosa i Lloberola, a més de Tora mateix i 
alguna de les masies del terme. 

Déu n'hi do, oi? Dones espereu-vos, que guardava per al final la 
cirereta especial per Sant Magí. Tot aixo fou, com hem vist, cap als anys 
50 i 60, de manera que bé podría ser que trobéssim encara gent que 
recordés la visita de Coromines o fins i tot que hi hagués parlat -al 
capdavall era per aixo que ell anava pels pobles: per parlar ambla gent 
tot prenent-ne notes. Pero ja hem dit també que, en realilat, 1' activitat de 
Coromines havia comen~at molt abans, quan era encara molt jove, no 
solament abans de la guerra sinó fins i tot abans de la República. Sabeu 
on consta que tingué lloc l'excursió número 90 de Joan Coromines, 
concretament el dia 9 d'octubre de 1927, ésa dir, quan tenia 22 anys i 
mig? Dones sí, ho heu endevinat: ni més ni menys que a Sant Magí de la 
Brufaganya! 
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