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Obituari
Germà Colón Domènech

(Castelló de la Plana, 30 de novembre de 1928 - Barcelona, 22 de març de 2020)

“Letum non omnia finit”
Sextus Aurelius Propertius

(Elegiae, IV, 7)

El dia 22 del proppassat mes de març, ens deixava Germà Colón Domènech, fill de 
Castelló de la Plana, que esdevingué un europeu universal a partir dels anys cinquanta 
dels segle passat quan es va instal·lar a la ciutat suïssa de Basilea. La pàgina web de 
la Fundació que ell va crear dins la Universitat Jaume I aplega part de la seua biogra-
fia i tota l’obra publicada i està disponible a qualsevol investigador del món romànic 
interessat. 

A la ciutat suïssa, hi va desenvolupar una tasca excel·lent en l’ensenyament de les 
llengües romàniques, especialment de les ibèriques: espanyol, català i portugués.

Els primers anys de la seua vida a Castelló de la Plana van ser com els de qualsevol 
xiquet de la seua època. Sovint, li hem oït explicar que en realitat ell volia dedicar-se a 
l’estudi, ensenyament i recerca de les matèries científiques, posem per cas la química 
i la física, però van ser alguns professors de l’institut castellonec on va cursar el batxi-
llerat que li van fer veure l’interés pel món humanístic, i el canvi el dugué a pensar a 
dedicar-se a la història, en principi. D’altra banda, contava que no entenia ni li interes-
saven -per això mateix- les matèries lingüístiques, el llatí posem per cas; però un dia, 
a classe de llengua castellana, un professor els va explicar l’origen i el valor sintàctic 
dels complements dins l’oració, posant-los exemples del llatí, i fou així que el fadrinet 
Colón va descobrir per què en realitat l’acusatiu llatí, el complement directe dels verbs 
transitius de la gramàtica, era així anomenat i el valor sintàctic que tenia dins l’oració, 
així com de tots els altres casos gramaticals llatins que duien a la resta de complements 
en la gramàtica. Aquell professor, que sense voler el va fer interessar-se per la llengua, 
era Luis Revest Corzo, a qui temps a venir Germà Colón tractaria personalment i amis-
tosa amb respecte i devoció.

Una volta acabat el batxillerat, va optar per fer Filosofia i Lletres. Semblava que la 
tria la tenia ja a mig fer; hauria de ser Madrid o Barcelona. Finalment, trià Barcelona, 
per tal com un professor de llatí conegut seu li va explicar que Barcelona havia de ser 
el lloc ideal perquè, entre altres raons, allà es parlava la mateixa llengua (posterior-
ment, la paradoxa va fer acte de presència en aquell professor, que va declarar-se un 
enemic aferrissat de la nostra llengua). Així fou com el jove Colón va matricular-se a 
la Universitat de Barcelona.

 El temps dedicat a la formació universitària li serà de gran estímul i valor 
intel·lectual, perquè és el moment de relacionar-se, a Barcelona i també a Castelló, 
amb el bo i millor de la nostra cultura. Josep Maria de Casacuberta és el primer, el que 
li donà l’amistat i l’estima, i al qual Colón va tenir sempre una gran admiració com a 
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un gran puntal de la cultura catalana; després Aramon, Badia i Margarit (el seu primer 
mestre), mossèn A. Griera, i també J. Coromines, etc. Mentre, a Castelló, sobretot a les 
estades d’estiu o altres vacances, Germà Colón va entrar en contacte amb els “sabuts” 
de la Societat Castelloneca de Cultura. Bernat Artola, a qui ja coneixa perquè el poeta 
era amic del pare de Colón, L. Revest, À. Sánchez Gozalbo, de qui va conservar tota 
la vida uns records molt bons,  C. Melià, i fins i tot J. Sánchez Adell, jove com Colón, 
que també es deixava caure a les tertúlies de la SCC.

 A la Universitat de Barcelona, acabat de llicenciar-se, és professor ajudant de 
la càtedra de Gramática Histórica Española el catedràtic de la qual és A. Badia i 
Margarit, i de tant en tant hi imparteix classe. Badia li proposà la redacció de la tesi 
de doctorat, que ell mateix va dirigir. El tema no podia ser altre que algun estudi del 
valencià, des del punt de vista de la dialectologia, de total preponderància en les uni-
versitats europees d’aquell temps, sobretot després de l’aparició dels dos gruixuts vo-
lums sobre els estudis dialectològics del romanés Sever Pop (La dialectologie. Aperçu 
historique et méthodes d’enquestes linguistiques, de l’any 1950), el qual uns anys més 
tard va esdevenir el seu professor a Lovaina. Colón es va decantar per un estudi dels 
parlars de les nostres comarques, que va defensar a Madrid (desembre de 1952) (era 
d’obligació llegir la tesi a la capital de l’estat), intitulat (en castellà, evidentment) El 
habla de Castellón, en què el president del tribunal va ser Dámaso Alonso.

 Aquell mateix any se’n va anar, becat, a Lovaina i Zurich, on va trobar precisa-
ment l’esmentat S. Pop i hi va continuar les recerques sobre dialectologia castellonen-
ca. Durant l’any 1954, s’instal·la a Basilea com a lector d’espanyol en la seua Univer-
sitat a propostes de Walther von Wartburg, i entra a formar part de l’equip del projecte 
redacció del Französisches Etymologisches Wörterbuch (Diccionari etimològic fran-
cés o de la llengua francesa, més conegut per les sigles FEW), diccionari monumental 
i probablement el diccionari etimològic més important mai no realitzat, faena que va 
ocupar deu anys de la vida de Germà Colón, i que va dirigir Walther von Wartburg, 
un dels mestres suïssos de Colón. Allà, hi comença a mostrar un interés particular per 
l’anàlisi del lèxic i del sentit de les paraules que ell considera com una característica 
del llenguatge humà, que reflecteix la història cultural dels pobles, orientació que el 
col·loca en les recerques lingüístiques formals dominants de l’època. És l’encarregat 
de crear el Departament d’Iberoromanística de la Universitat de Basilea, faena que li 
encarrega, amb reserves pel resultat, el seu mestre Walter von Warburg.

 Aquest període és difícil per a Colón perquè en aquella universitat suïssa, els 
estudis sobre hispanística eren del tot desconeguts, de tal manera que quan pren les 
regnes del Departament tan sols hi ha un llibre. Això ho contava Colón sorpés i alho-
ra orgullós per tal com es tractava d’un exemplar del nostre Boletín de la Sociedad 
Castellonense de Cultura. Quan l’ensenyament de les llengües hispàniques comencen 
a agafar volada, Wartburg felicita Colón per l’èxit, i els estudis es van sedimentant. 
D’altra banda, a Basilea, crea un bell grup de deixebles, que l’acompanyen en la recer-
ca, alguns dels quals publiquen també treballs al boletín. Finalment ve la jubilació, que 
el porta, al cap de molts anys, a la nostra terra, i s’instal·la a Barcelona.

La seua immensa bibliografia palesa el treball de tota una vida dins el camp de 
la Filologia Romànica, i especialment de filologia catalana i occitana o d’etimologia 
francesa o de lingüística espanyola, amb abundosos i acurats treballs, per exemple, 
d’etimologia o d’història de la llengua, especialment de les llengües romàniques 
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esmentades suara, així ho mostren i són apreciats amb tota la seua vàlua dins el camp 
de la recerca filològica. Colón ha treballat i continua treballant en diversos camps o 
àmbits de la lingüística, de la cultura humanística i de l’erudició. N’esmentarem els 
més significatius: a) obres de divulgació, com ara El español y el catalán, juntos y en 
contraste (Barcelona, 1989), Die ersten romanischen und germanischen Übersetzun-
gen des Don Quijote (Bern, 1974), El léxico catalán en la Romania (Madrid, 1976), 
Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Fabra  
(Barcelona, 1986, en col·laboració amb A. Soberanas), etc.; b) edicions de textos: És 
aquest un àmbit on el Dr. Colón va destacar excel·lentment. D’entre les edicions que 
cal destacar ací, tenim: Llibre d’hores  (Barcelona, 1960, E.N.C), manuscrit del segle 
XIV trobat a Morella, Furs de València (Barcelona, 1970; 1974; 1978; 1983; 2002 
E.N.C., en col·laboració amb Arcadi Garcia i Vicent Garcia Edo), Elio Antonio de 
Nebrija, Diccionario latino-español (Salamanca 1492). Estudi preliminar per G.C. i 
A. Soberanas, Barcelona, 1979, Joan Esteve, Liber Elegantiarum. Estudi preliminar 
per G.C. , Castelló de la Plana, 1988, Llibre del Consolat de Mar, nova edició en un 
sol volum. Barcelona, 2001, c) articles científics. Cal dir que Germà Colón ja des 
dels seus inicis com a estudiós i erudit va publicar en les revistes més prestigioses 
del moment, com ara ‘Orbis’ [Louvain], ‘Estudis Romànics’ [Barcelona], ‘Revista de 
Filología Española’ [Madrid], ‘Zeitschrift für romanische Philologie’ [Halle-Tübin-
gen], ‘Boletim de Filologia’ [Lisboa], ‘Revue de Linguistique roman’ [París], ‘Boletín 
de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona’ [Barcelona], ‘Vox Romanica’ 
[Bern], ‘Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen’ [Eberfeld-
Braunschweig]  ‘Revista Española de Lingüística’ [Madrid], etc... però no va oblidar 
mai les seues arrels castellonenques i valencianes i des d’un primer moment també 
va publicar en revistes com ara l’entranyable ‘Boletín de la Sociedad Castellonense 
de Cultura’ [Castelló de la Plana], ‘Revista Valenciana de Filologia’ [València], etc. 
L’extensíssima nòmina d’articles publicats en aquelles revistes esmentades i en altres 
fa impossible nomenar-les ací, per a consultar tota la bibliografia de Germà Colón 
tenim al nostre abast la pàgina web de la FGC amb la següent adreça electrònica: fun-
daciocolon@uji.es.

Home de ciència ha estat reconegut a través de la seua vida amb molts homenatges, 
doctorats horonis causa, premis institucionals, etc per exemple: Germà Colón va ser 
professor associat de les Universitats d’Estrasburg (1968-1972) i de Barcelona (1973-
74). Era membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona 
(des de 1963), de l’Institut d’Estudis Catalans (des de 1966) i de la Real Academia 
Española (des de 1985), i membre de ple de l’Institut d’Estudis Catalans. Era coedi-
tor del Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura i membre de diversos con-
sells assessors (de la “Fundació de Cultura Catalana”, entre altres). Va ser president 
de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes” (1976-1982) i de la 
“Sociedad Suiza de Estudios Hispánicos” (1982-1985), i membre del “Bureau” de la 
“Société de Linguistique Romane” (1980-1986); des del 1987 fou vicepresident de la 
“Junta Permanente de Historia de la Lengua Española”.

Les universitats de València, Alacant, Jaume I, Autònoma de Barcelona i Complu-
tense de Madrid li atorgaren el títol de doctor honoris causa. La Generalitat de Cata-
lunya li va concedir el 1985 la Creu de Sant Jordi. L’any 1979 va obtenir el premi Prat 
de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans, el 1987 el premi Sanchis Guarner de la 
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Fundació Jaume  I i el Premi de Literatura de la Generalitat de Catalunya. Fou mem-
bre del Consell Valencià de Cultura de la Generalitat Valenciana. L’any 1999, se li va 
concedir la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio que atorga el govern espanyol.

Amb el seu traspàs se’n va el darrer representant viu de la gran tradició dels estudis 
de Filologia Romànica a Europa

Un aspecte de la seua persona que destacava igual que el científic era la seua sen-
zillesa i bon tracte, sempre discret i amable, generós i pròxim amb els estudiants i 
professors jóvens.

Amic i estimat Germà, que la terra et siga lleu (sit tibi terra levis). Descansa en pau.

       Lluís Gimeno Betí


