
Membres emèrits

Germà Colóti i Domènech

at a Castelló de la Plana (Plana Alta) el

30 de novembre de 1928. Estudià filologia romànica a les universitats de Barcelona (on

es llicencià el 1951). Lovaina i Zuric. i es doctorà a la Universitat de Madrid el 1952. És

catedràtic de la Universitat de Basilea des de 1%7. any en què fou nomenat director del

Seminari de Llengües Romàniques de la mateixa Universitat. fOu ajudant de gramàtica

històrica de la llengua espanvola de la Universitat de Barcelona (1951-1953) i professor

visitant de filologia francesa de la l niversitat d Estrasburg i de lingüística catalana de la

Universitat de Barcelona. Des de 1951 col•labora amb l'Editorial Barcino pera la publi

cació de la sèrie de textos «Els Nostres Clàssics». Fou col•laborador i redactor del Franzo-

sisches Eiymologisches Wò'rterbuch de \V. von Wartburg del 1954 al 19tH. Es membre

corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres i de la Reial Acadèmia Espanyola.

Ha estat membre dels consells assessors de la Fundació Congrés de Cultura Catalana i de

l'edició de les obres completes de Francesc Eiximenis. i formà part de la Comissió

I juMiana per a la publicació de les obres completes catalanes de Ramon Llull. Es doctor

honoris causa per les universitats de València i d Alacant. Forma part de I equip editor

de la revista Estudis de Llengua i Literatura Catalanes i del comitè científic de la revis

ta Caplletra. i és membre dels consells assessors de la col•lecció «Els Nostres Clàssics» i

de la revista Llengua A: Literatura. Es conseller d honor de I Associació Internacional de

Llengua i Literatura Catalanes. que presidí del 1970 al 1988. Es membre del Consell

Valencià de Cultura i del consell consultiu de la Universitat Jaume I de Castelló.

I l.■< publicat uns quants llibres sobre llengua (Problemes de la llengua a València

i als seus voltants. 1987; Panorama de la lexicografia catalana. 1991) i nombrosos ar

ticles. i és autor de moltes recensions de llibres.

I la rebut el Premi Serra d'Or (19íi1). el Premi Sanchis Guarner de la Fundació

Jaume I (1987). el Premi de Literatura de la Generalitat de Catalunva (1987) i el Premi

d'l lonor de les Lletres Valencianes (1988). El 1979 guanyà el Premi Prat de la Riba de

l'IEC. fd 1985 fou guardonat amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunva.
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