
... AL SERVE! DE LA CULTURA CATALANA 

un moment propici a les confidencies i l'havia d'aprofitar. Vaig seguir de
manant-li coses. 

-La meva formació lingüística té múltiples arrels, pels dramatics ava
tars de la nostra nació: les universitats de Barcelona, Montpeller, Madrid, 
París i Zuric. Vaig tenir el privilegi de tenir mestres de gran categoría 
.científica. Possiblement el que influí més sobre la meva formació lingüís
tica fou Maurice Grammont, un dels millors lingüistes del món, i també 
Jakob ]ud, i Antaine Meillet. El meu primer treball com a filoleg fou 
el que després seria la meva tesi doctoral sobre la llengua de la Vall d'Aran. 
L'Onomasticon Cataloniae el vaig comen~ar al Maresme l'any 1930. Ara ja 
tinc enquestats tots els territoris de parla catalana, i fins i tot molts més 
dels seus voltants. Vaig acabar a la vall del Roncal, a Navarra. 

Al considerar la ingent epopeia científica que ha suposat aquest treball, 
qued en silenci, sense saber ben bé que comentar. El doctor Coromines, 
des del cim venerable dels tres quarts de segle llargs, de vida, contempla 
de bell nou, emocionat, l'impressionant escenari natural que s'estén al nos
tre voltant: pies, conglac;os, glaceres, boscs, aigües tumultuoses i sorolloses, 
baixant entre brunyits codols, llanc;ant escumes que semblen pluja de dia
mants i de brillants. Paratges que ell coneixia tan bé i tantes vegades havia 
trepitjat, recollint de llavis de pastors i pagesos antigues paraules i noms 
per al seu Onomasticon, per a la seva obra magna del Diccionari Etimolo
gic i Complementari de la Llengua Catalana. Documentadó de primera ma 
que ens proporciona no sols informació precisa sobre toponomastica, sinó 
també sobre el lexic comú, a la vegada que un coneixement més pregot\ so
bre les llengües basca i sorotaptica, que constitueixen amb el llatí el subs
tratum de les llengües modernes de la nostra a.rea geografica. El sorotaptic 
és la llengua indoeuropea arcaica parlada per les gents dels «Urnenfelder», 
o sia, dels cementiris d'urnes de la vella Europa, tema sobre el qual Joan 
Coromines ha escrit un estudi magistral: Els ploms sorotaptics d'Arles. 

Com si reflexionas en veu alta, amb flu:ídesa d'idees i de paraules, seguí 
dient: 

-Em vaig exiliar com tantíssims d' altres, quan fou derrotada la Re
pública. Me'n vaig anar a París, passant uns mesas expectants davant la 
imminencia d'una altra guerra, aquesta vegada a escala mundial. Vaig apro
fitar aquells temps per estudiar documentació a la Biblioteca Nacional de 
París, que després em permeté donar a coneixer les Vides de sants ros
:selloneses, ara reedita!, amb un llarg apendix meu, amb dos deixebles 
meus, de la universitat de Xicago, professora Charlotte S. Maneikis, i de 
,la universitat de North Carolina, professor Edward ]. Neugaard. De París 
me'n vaig anar a Mendoza, Argentina. A la Universitat de Cuyo em dona
.ren les catedres de Lingüística i Llatí. D' alta vaig partir cap als Estats 
.Units l'any 1946, i em vaig fer carrec de la catedra de Filología Romanica a 
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