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Les quartilles anotades per l'e-
rudit filòleg Joan Coromines des de
1923 durant els seus viatges per tot
Catalunya per completar les seves
investigacions lingüístiques han es-
tat recopilades ara en el volum
 inèdit Itineraris, que inclou també
itineraris per França, l'Argentina,
Xile i els EUA.

Després de més de quinze anys
de treball, els seus deixebles els lin-
güistes Josep Ferrer i Joan Pujadas,
de la Fundació Coromines, han
transcrit les quartilles, fruit de les
excursions que Coromines va fer
per tot Catalunya a la recerca de la
paraula viva.

L'obra, publicada per Ara Lli-
bres, està formada per un total de
457 excursions que van tenir lloc
entre el 13 d'octubre de 1923 –el
primer itinerari comença a Vall-
fornés– fins al 4 d'abril de 1954,
amb una ruta que comença a la
serra d'Ocata.

El volum recull 457 de les 1.384
quartilles que van quedar enter-
rades després de la Guerra Civil es-
panyola entre els nombrosos pa-
pers que va produir Coromines al
llarg de la seva vida.

Segons va explicar ahir Josep
Ferrer, les notes van ser redactades
pel filòleg bàsicament entre 1923
i 1934, i al desembre de 1972 va re-
dactar una Nota inicial als seus iti-
neraris, encara que «no sabem si
amb la intenció de publicar-los o
simplement empès per la nostàl-
gia que el va obligar a deixar cons-

tància d'aquelles excursions que
eren també records de la seva jo-
ventut».

A través dels itineraris es poden
seguir any a any les visites de Co-
romines per Catalunya fins al 1938,
i, ja en l'exili, per França fins a maig
de 1939, per l'Argentina i Xile fins
a 1945 i pels Estats Units fins a
1951, i a partir de llavors novament
per la geografia catalana.

Encara que el volum s'atura el
1954, en un dels apèndixs es rela-
cionen la totalitat d'excursions
fins a completar les 1.332 el 1979,
amb una sortida a Aiguadassí, al
Pirineu lleidatà, quan el filòleg
tenia 74 anys.

Els manuscrits originals estan
formats per un voluminós patra-
col de quartilles, algunes de me-
canoscrites, però la immensa ma-
joria redactades amb estilogràfica.

Ferrer va dir que «les primeres
excursions tenen una finalitat pa-
ramilitar en el context del cop
d'estat del general Primo de Rive-
ra».

Coromines havia participat en
les reunions i activitats de la clan-
destina Societat d'Estudis Militars
(SEM), formada per militants d'Ac-
ció Catalana i presidida per l'in-
tel·lectual Lluís Nicolau d'Olwer,
que va tenir una vida efímera en
ser desarticulada després de l'a-
temptat fallit Alfons XIII del Gar-
raf el 1925.

La clandestinitat de les sortides
arriba al punt que Coromines es-
criu de manera xifrada els noms
dels seus companys d'aventures
per preservar la seva identitat, si bé
la localització entre les llibretes de
dietari de la clau de desxifrat ha
permès, segons Ferrer, identifi-
car-los i així apareixen en la present
edició.
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Les primeres excursions
tenien una finalitat
«paramilitar» en la dictadura
de Primo de Rivera



Un volum reuneix els
apunts inèdits de viatges
del filòleg Joan Coromines

La fotògrafa Isabel Steva Her-
nández «Colita» ha renunciat al
Premi Nacional de Fotografia, do-
tat amb 30.000 euros, per consi-
derar al Ministeri d'Educació, Cul-
tura i Esport responsable que la
cultura i l'educació a Espanya es
trobin en una situació de «pena,
vergonya i mal de cor».

En una carta feta pública ahir a
través de les xarxes socials i dirigida
al ministre José Ignacio Wert, Co-
lita aclareix que la seva renúncia
«no té res a veure» amb la qüestió
catalana i agraeix al jurat del pre-
mi que hagin pensat en ella per a
aquesta distinció.

Colita justifica la seva decisió
precisament en un dels valors que

li reconeixia el jurat, «el compro-
mís amb la seva època».

En la missiva, Colita assenyala
que «provenint aquest premi Na-
cional de Fotografia del Ministeri
de Cultura, Educació i Esport, em
veig –subratlla– en l'obligació de re-
butjar-lo».

Considera Colita que «caldrà
esperar amb il·lusió altres temps,
altra gent, altres governs, que ens
tornin a nosaltres l'orgull i a ells
l'honor».

Després d'indicar al ministre
Wert que «de moment», no li «ve
de gust» sortir amb ell «a la foto»,
Colita aclareix en una postdata:
«La meva condició de ciutadana
catalana i la situació actual no té
res a veure amb la meva renúncia.

No facin invents. Jo crec i milito en
la Cultura Universal».

En posteriors declaracions als
periodistes, Colita va indicar que
«el premi és meu, me l'han donat
i n’estic encantada, però no vull te-
nir res a veure amb aquest Minis-
teri de Cultura», mentre va consi-
derar que «el que han de fer tots els
d'aquest Govern és anar-se'n a
casa seva».

Colita, considerada la fotògra-
fa de la Gauche Divine barceloni-
na, va afegir, respecte a l'actual Go-
vern espanyol, que «no estic d'a-
cord amb la seva forma d'actuar,
com milions d'espanyols, dels
quals espero que es manifestin
com més aviat millor per veure si
s'acaba amb aquest malson».

Sobre la reacció dels seus amics
a la seva decisió de renunciar al
premi, dotat amb 30.000 euros, va
explicar que uns ho han entès,
d'altres diuen no comprendre-ho
i uns tercers opinen que podria ha-
ver donat els diners a una ONG,
«però la decisió és meva i ja està».

El desistiment de Colita s'ha
produït una setmana després que
el violagambista català Jordi Savall
renunciés també al Nacional de
Música.

La vicepresidenta del Govern,
Soraya Sáenz de Santamaría, va
afirmar que els premis «cadascú
està en el seu dret d'acceptar-los o
de rebutjar-los», i va recordar que
no els atorga «un partit, ni tan
sols un Govern».
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Colita rebutja el premi
per la «situació de pena i
vergonya» de la cultura 

La fotògrafa es mostra taxativament disconforme amb la política del
Govern espanyol i demana als seus representants que marxin a casa


Colita, davant el retrat d’un joveníssim Joan Manuel Serrat. 
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L'Assessor de Benestar i Família,
Manuel Heredia, va afirmar ahir
que la Reial Acadèmia Espanyola
(RAE) «no està per la feina i des-
coneix completament què és ser
gitano», durant les Jornades de
Cultura Gitana.

L'Assessor de la Comunitat Gi-
tana del Departament de Benestar
Social i Família de la Generalitat,
Manuel Heredia, critica la RAE
perquè no retira la cinquena ac-
cepció de la paraula «gitano» de
l'última edició del seu diccionari,
en què aquesta paraula apareix as-
similada a «trapella», algú que
«procura enganyar algú».
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Manuel Heredia
critica la RAE
per la definició
de «gitano»

El festival Temporada Alta ha
convocat per al proper 28 de no-
vembre al Teatre Municipal de
Girona una trobada entre inversos
i creadors d’espectacles, per tal
que aquests segons puguin dur a
terme les seves idees a partir del
capital aportat pels primers.

El Fòrum d'Inversió de la In-
dústria de les Arts Escèniques,
coorganitzat pel festival i
Seed&Click (xarxa privada d'in-
versors associada a una platafor-
ma de crowdfunding), rebrà a les
11 del matí emprenedors del sec-
tor que presentaran els seus pro-
jectes empresarials davant de pú-

blic, inversors i els membres del ju-
rat que atorgarà el premi a la «pro-
posta més innovadora». El termi-
ni d'inscripcions finalitza el 14 de
novembre.

L'objectiu de l'esdeveniment és
detectar nous talents que basen les
seves startups en la indústria del
teatre, la dansa o el circ. 

Els projectes finalistes presen-
taran les seves propostes en format
elevator pitch: cada un d'ells dis-
posa d'un màxim de 10 minuts per
destacar les línies generals i els
punts forts del seu projecte.

Tots els assistents podran gau-
dir d'una sessió de networking
amb inversors i professionals.
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Temporada Alta convoca un
fòrum d’inversió industrial
de les arts escèniques


