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en eL Germe w.6s etimolbgie l I mot, lu8 ia wo' iVi:;I.t I'SZ1;lldi
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prG3vllGa: La figllra i L" obr-a de 0aUlCl.el Gili i Ga.y-a..

l'"'lUest e�j.Gudi ens oz-a ne oeaaar-La s ens calia per-que si hi na una fIgur-a

allb ri.se de quedar esborradissa i omb0irinada, ag_uesta figura as la del

noanr-e i'ilbleg'D

No hi ha dubse que pOI' als \. U0 saben Ilegir i eacr tur- i han sld'tudiaG

una Jicu, Samuel Gili no as un ue�conegut : mes, demaneu a la jovBnalla

lleidatana qui es, on se coloca, quin presta�..;e de Ia histeria i do la

vvnt3I'aci6 eecau a aques ta fib"ura, i ..:10 US sabran r-espondz-e en un IS r-oen

triGge alt;L:lsim.

,;jus conve, per '-ant ,. z-ecuparnz- e Ls nostr»s no.as desiiac<:ts, co tpletar La

galaeir .;aleria. de lleidatans il.lustres. Res no vol di:r 4,1).6 els ee bamen'se

hae;in cOlliJidali aquests darrers unys Sa:::nuel .Gili a pariar a le. nostra ciu-
/

t"'t9 ni'campoe �s pr:Ju aconsolador que bon plec de lleidatans



..

d la :u.l;irra -PI' oLea exprGssi6 - e l, sa.Iud ssin jOi080o;.> quan 'Tenia, molt
de tard en tend, a,co recorda la olors SisGac, a p rar-se a la vitrina
del Casino Pr-Luc i.pa.L, I no n'hi ha pr-ou per-que a.ab una l'ersonalitat de

aenyor-a distinci6, amb un .posat de discreci6 gr-Laa , amb una obr-a de tan

i<ilport- t pez-duda en r.evif:l'tes ospl;:;cia11tzades i en Lea bu.tlletes de La
aecc Ld !.llol'ofologica. de La Re La.L Acad�liia de ..Jad:::: Ld , $a ..aue L Ji1i hauria
acabat per ser �la f'mta�ma ben�vola i llunyana per a la Lleida viva i
acar-ada al f'u Gar •

.&1 trebal1 de La profefhJOra Sistac,doncs, �s oportu i cal felicitar no

solam�J1·t 1 "au ora ,sin6 €lis qui van acollir La idea i prom.mxre-la des

d'instt . nc Ls s administratives i de r.;;giI11e.o:t public ..

De que as tre.ct8.va� en euma ? .ts ,racGava de rece-rear eLs pa.3S(}S onabs

an vida i le-s ta stapes de ).'obra del nos re hO!:llSnatjat, i fdr-ne una.

sint�si catalogadora;, de f_orlIL'!3. que -to-thom, a pa til: d "are., pugua trobar
un prim.ar estu.di, aab totes les viriiuts i Les liuliJGsci011S accapbades prb
_>ias d'tUl yr-i..ilQr est ldi, euf'Lo Lentanens aclaridor de l' emboLcaLl, vi tal i
l.aboral de tia.Jlu;al Gili.



I �s molt adient que hagi estat una professora de llengua la qui hagi
tractat, avesada al terreny, la tasca d'un lingUista, 'd'un filbleg en

tOGa l'accepci6 del mot; lexicografia, problemes de sintaxi,estrcutura
i normativa.

La tasca no era gens facil, tant mes que els limits que la Dolors

s'havia marcat eren abastaillent modestos i tendents a la funcionalitat

mes estricta : ordenar les dades de la vida i de l'obra de Samuel Gili

i fdr-me un inventari manejable, IlU!lIim endregat ••• i pr-ou , r...IaLgr-at que

la inevitable tendencia al judici i a la bastida criGica la sotges
un cop i l'altre, ella hi ha sabut resistir. La seva comesa era de

donar-nos aquell inventari , i inventari ha fete Amb aixo ha sabut ser

fidel a un dela postulats mes lloables de la tasca investigadora i de

catalogaci6 •

Per aixo, en les dades de la vida del furomgmmmmm� filbleg i gramatic,
ens sorprendra de sabeir que Gili era farmac�utic i que els seus primers
troballs versaven sobre nomenclatura popular i cientifica d'algu.nes plan
tes. Poe de spr-ea , el trobem a IVIadrid,als voltants de Ramon Menendez Pf.da.L

ja treballant en questions de filologia.



El trdball de la professora Sistac ,despres, s'esten perseguint, pas

a pas tots els articles i estudis publicats per Gili,les seves amistats

lletraferides que foren totes les importants al m6n intel.lecltual cas

tella. Antonio ,Ma,chado, Cossio, els homes del Instituto Escuela -tradici6

de la Instituci6n Libre de Ensefianza.

Vinculaci6 lleidatana ? Si, perb mantinguda quasi exclusivament a tra

yeS de IIVida Lleidataria" i els seus homes. Alguna incursi6 als Estudis

Universitaris CaGalans,tambe. Tanmateix, i es ue doldre, Gili i Gaya se

sentia ja immors, una mica absorbit, per l'ambit castella,i amb refer�n

cia a la llengua de vervantes s6n plantejats la J�joria dels seus estudis.

Yerzonalment, nomes he tractat Gili i Gaia un sol cami, a �leida ma

teix. bi vaig engegar a cremadent la pregunta inevitable : per qu� no

havia fet exclusivament filologia catalana. Les coses de la vida, em

va respondre ; tants anys d'institut, ara la Reial .icad�mia •••

Aquest allunyament, que la professora Sistac estudia molt ben apun tat ,

ens ha de doldre. Perb una biolgrafia totalitzadora segurament ens en

douaria la clau.

�ueai perb, avui, aquesta aportaci6 a l'homenatge que Lleida vol massis,
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a Guli Gaia. L' e s tudi que avui es presenta oficialment, i .que ha ela:o rat

Solors Sistac.

L'autora, arribada a1 camp de 1a investigaci6 ddspres d'una esforgada
preparaci6, nuada d'episodis vifja1s absolutam8nt dramatics, �s,per als
seus amics i tots els coneguts, un exemple de voluntat i de fermesa.

Deixeu-me expressar el desig que vinguin mes treballs com aquest, am

pliats 0 reduits, perb constants. Si 1a figura de Gili i Gaya ha de ser,

d ' ara endavan t, mes coneguda, a aquest treball ho deurem. Que no decai

guf, 1 'anim de 1 'autora en bene.fici d "un m�s viu o one Lxemen c de les nos

tres coses i dels homes que les van fer possibles i les lli faran encara.



El treball diari amb e l,e alumnes, les converses que e scoLtava, les ano-

La filologia �s un camp que,amb orien-tiacions diverses possibles, ha

tirgut eminents conreadors durant els primers oLnquanua anys del se

gle. ra una filologia fb rga tebrica, a la qual seguiria,com a prillBra

estre-lla de l'erapectacle,ja decantat el segle vers la segona meitat"

la lingU.isti-ca., les formulacions estructurals. Gili Gaia va trobar-

-se participant de l'una i de l'altra tend�ncia. Goneixedor profund

de tots els estudis :fets en aquells camps, no entra.,malgrat tot, a

refar tre'balls d'al-tri ,sin6 que eL trobem molt abocat a formulacions

personals i estudis inedits. Aixo �uant a la seve. activitat d'investiga

\..I.ox-: d.u.es m�s s,inter:feririan amb la primera 801 llarg de la vida: la

de professor en actiu, i ,tarda.na.ment, la d'Acad�mic de la L1engua
Castellana. De les -tree la que ell �s preferia era la de mestre., 1a

de prof'essor d' Institut. I �s aiab cUl'iosi-liat admirada que Dolors Sis

tae oonstata que la primera plaga obtinguda per Gili fou la de Baeza,

per on passejava, meiJGat ombz-a meitat l11cida conaodbncf.a ,
Antonio

lVIachado •



tiacaona que 1'eia, tot Ii �ermetia de formular treballs, constatacions

a propbsit del llenguatge,_ la seva funci6 I- la seVa estructu.ra canviant ••

Certament que Gili ,fruit direote de Ie. Instituci6n Libra de l!.inseflanza,.

en tant que professor a. l'Institut Escola., vj_squ� una de les rares mos

tres de pedagogia activa viscudes dins 1'�mbit de 11engua caste11ana.A

l'�L1bit catalano-par1.an·t, €lIs lnstitut Escola, nascuts �s tard" entron

caren amb una tradici6' existent ,derivada de l'obra de La Mancomunitat i

de Is curiositat clen'cifica i de It afany de perfecci <5 social cat alana ,

i van durar molt m�s ,de f'at, van durar des de les ex:peri�ncies directes

de Maria Montessori a Barcelona abana de la primers. Gran Guerra, fins a

La f'L de La Guerra. del }6-39 i La derrota catalsna_..

No hi ha cap treball1 doncs, de Samuel Gili Gaya, en el terreny del

publicists especi alitzat, que ens sambli ooi6s., lleuger,o pas.sador: s6n

-tots ferms, profunds, Lnquas tadors. Tenia el do de 1 "auJtioexig�ncia, alxb

cal recon�ixer-ho.. I una conec.Ienca a, ens diu. La Dolors Sis'cae, de les

mancancee educatives a1 conjunt. de l'Estat espanyo.L, i,dolor03ameU-G per

a ell, -en aqualls tem.ps- a Lleida (1928f Vida Lleidatana ) eo



Sense una biografia metbdicament profunda, especialitzada, que no era

propbsit de fer ara com era, no podrem explica.r-nos la sensaci6 de

persona allunyada que , de 1939 engA :feia Samuel Gili i Ga,ya. Allunyada
de La represa activa de la ca·taJ.anitat, de La defensa ,a tall de resis

tlncia, de la llengua. 'Ben cert que ell :fou un dels ttdepurats", �s a

dir, del que nosaltres n'hem dit sempre represalia.ts i perseguits. S1

no vaig ermt, f'ou tras.lla.dat a la forga, a Torrelavega. Pau Guimet se

me'n dolia un dia. Si, un represaliat no podia, bgmmmmmmm clar i net,
adoptar a la pes tguerra,.quan les nostres ciutats sembaaven ocupa dea

i a voltes per desencarrilats fills seus - no podia, d1c,11angar-se
,a un activisme que podia resultar forasenyat. El .:fet t!s, per'b, que Gili
i Gaya as vei� un cop m�s, immers en e1 mOn de la gramatica, la lingtiis
tica, caste.llanes. Reconeguda la seva autroz-Ltrat , �s :fet acadami,o , i

en. aqu.all ambient neutre, quasi solemne de Ie. Reial Acad�illia, continua

les seyes paperetes lexicogr�fiques, les seves notes de fonetista,algun
treball d "hist?>ria literaria.



costat drUn Riba, d'un Vicens-Vives, a la linia de 11uita. Tanrnat<:::ix,

La professora Sistac est:�n el s eu treeall perseguint, pas a pas, -tots

els articles ,0 la immensa majoria, i esuudis publicats pel nostre

filbleg, i les seves r-eLacLons amb personalitats intel,.lectuals :Coss:(o,
Men�nc1ez Pidal, tots els a.Lumne s seus,avui catedr�t1cs, e L Madrid mag-:
n:!fic d;els· anys vints.

Seria arriscat de dir que a trav�s dels treballs catalogats els qui
fan refer�ncia a llambit cultural catara a mida que e1 temps avanga es

concentren m6s vers qUestions lleidat:anes ? 'Ora aixb un escut protec
tor ,un salconduit amabJ.e.u.n fingit l.ocalism.e record dels allys de re

pressi6? usda la pregu_llta, feta potsex impremeditad.'3,ment,.
.

Del primitiu co1.1aborador de ltInstitut d'Estudis Catalans a penes

si en quedava , en el terreny actiu, res. Vttll dir, i ho die clarament

que, v.l·l;ra la seva v�lv.a com a eientdfic,re'eoneguda 1B r tots i de La

glbria de 1a qual. ens toea eertament alguna engruna, ens dolem que

en Ie represa de 1a nostra culture el temps i les eireumst�ncies perso

nals i socials n 0 Ii lleguessin d "apprt.ar-hi un testimoni de primera

magni·tud com haur-La estat el seu :: que pogues figurar,activament., a1

- --.
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un home de la honestedat de Gili i Gaya havia de menar Ia lluta qle
mes Ii es�ueia ; aquesta decisi6 de Ia investigaci6 pura,limitada al

marc de la 1]6 ngua i literatura castellq_nes, la ser-Vii amb gran rigor
i altura recore guda internacionalment. He dit aLxo , per aaaea ya.Lar- que
tiambe La professora 3istac apunta, moderadament ,aquesta sensaci6 d '

a

llunyament ,no trobo paraula millor per dir-�o -que ens produeix el

nostre autor.

Personalment, nomes hi he parlat una vegada: a lleida mateix • .rot just
ens havien p:� esentat, Lf, va-ig engegar a cremadent La pr-egurrta Lnevf table;

per qu� no havia fet rnajoritariament filologia catalana • Les coses de

la vida, em va respondre, i be que em dol�Tants anys d'Institut,ara la

Reial Academf.a ••• Ja havia entrat en el pends camf , tant mes pen6s com

mes culta 6s Ia persona, de les dificultats auditives.

El treball eaf'or-oat de La professora Sistac ens dona r-ef'ez-encLa bi

bliografica detallada d'uncentenar de treballs del nostre erudit .. Fa

constar que potden haver-hi d'aI�res treballs encara no catalogats 0

no ben coneguts. Perb ens cal recon�ixer que ,com a primera ]assa, hem

\

..

=
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assolit un nivell me �ue satisfactori : fins ara l'obra de Gili i Gaya
no s'havia cataloga-i; d'una manera exclusiva. Ara ja tenim, com deia

al comengament, aqueLl, punt de part Lda ut�l L, m�s que util, impre,s

cindible, per si�uar l'home i l'obra.

Gr�cies-en siguin donades a l'esforg, ingrat i labori6s en el sentit

etimologic del mot, de Dolors Sistac<t

En la presentaci6 d'a�uesta obra refelxionem un instant en el m�rit
\

personal de l'aatora, arribada al camI? de la investigacio despr�s d'una

preparaci6 que, nuada d'episodis vitals absolutament dramatics, la fa

m�s valuosa pera tots nosaltres. Deixeu-me expressar el desig que

vinguin m�s treballs com aquest: que no decaigui l'ani1l1 de l'autora

en benefic,i a,'un ra�s viu cone Lxemerrt dels nostres homes i de les nos

tres coses, sumands d'una cultura uns i altres.



mestratge a,ctiu s'inGensifica. -

La V part pa rLa dels "anya foscos" de postguerra del no sbr-e aut o r-,

Despres, un esbes va.Lor-at Lu dels corrents principals del seu quef'er-,
cl&u el treball d'emmarcamBnt biolgrafic.
Les not�s al peu de plana , en nombre de set�ulta, aclareixen cir

cunstancies, edicions, detaIls, dels punts tractats. Segueix la llista.

. I

El treball es disposa en una introducci6, una primera part titulada

1- l' or-Lgcn , en la qual si tua l' autor u i.ne la societat lleidatana del

seu temps,fent un lIeu panorama de les activitats culturals dels anys

corresponents·a la joventut del filOleg.

La segona part de la biograi'ia ens situa Gili Gaya enels seus estudis

i primera practica com a farmac�utic, i la seva primera incursi6 en

e1 tiez-r-eny Lex.Lcogr-af'Lc entier-n de Le s plantes i LLur-s noms.

A 1a III, rnterfer�ncie$ ciutadanes, apunta algunes activitats IRtri6-

tiques del jove Gili Gaya, les reivindicacions catalanistes,arrel del

seu contacte aillb Frat de la Riba iamb 1furera i Galicia. Despres, ja

mmmmdmm vindra la Gasca cientifica, dins la grammica i 1a 1ingtlistica.
La IV part ens e1 situa ja a r,1adrid. I e1 treball Lnveat Lgador- i de


