EL BELL SOMNI DE JOSEP CORELL
A penes fa poc més d’una setmana de l’homenatge que tributà la
Universitat de València al llatinista i sindicalista Xavier Gómez Font, que ens
arriba la notícia de la desaparició del seu mestre i amic Josep Corell i Vicent,
soterrat ahir, en la vesprada del segon dia de Nadal, a la població de Foios,
d’on era veí. Doctor en teologia i professor de Filologia Clàssica de la
Universitat de València, Josep Corell era, sense cap mena de dubte, un
veritable savi, una d’aquelles persones que millor encarnen la imatge que
ens fem de la saviesa. És a dir, un home d’una gran erudició i molt
competent en la seua matèria, consagrat totalment al seu treball, però al
mateix temps una persona del seu temps, compromesa amb el seu país i molt
generosa amb els seus amics, collaboradors i deixebles.
Josep Corell deixa darrere seu una obra ingent i important, en forma de
llibres i estudis, en la seua major part sobre epigrafia romana, la seua
especialitat, però també altres matèries d’història cultural. Fa uns anys,
Corell va tenir un bell somni: reunir tot el corpus conegut d’inscripcions
romanes al País Valencià i veure’l publicat, si era possible, encara en vida.
Una d’aquelles tasques grandioses i excepcionals, d’exhaustivitat i rigor
germànics, a la qual va dedicar gran part de la seua vida i en la qual
continuava treballant quan l’ha trobat la mort.
Les Inscripcions romanes del País Valencià han anat sent publicades per la
Universitat de València dins la collecció Fonts Històriques Valencianes, i fins
al moment han aparegut cinc volums: els corresponents a Saguntum, l’Alt
Palància, Saetabis, Edeta i València. En total, centenars d’inscripcions
llatines de tot el territori valencià degudament inventariades i descrites,
amb la referència de la seua història des de la primera notícia sobre la seua
troballa fins a l’actualitat, i acompanyades de la fotografia o el dibuix
corresponent, la transcripció, la traducció i un extens aparat crític ple de
comentaris (epigràfics, onomàstics, lingüístics i històrics). Un treball d’un alt
valor científic i acadèmic per al qual Corell havia comptat amb la
collaboració de Xavier Gómez Font, també tristament desaparegut. El millor
homenatge que amics i deixebles, i la mateixa Universitat, li podem fer és
continuar i culminar aquest bell somni i desitjar que un dia no molt llunyà
puga veure la llum la totalitat d’aquest extraordinari corpus documental al
qual Josep Corell dedicà els seus esforços i gran part de la seua vida.
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Josep Corell ha fet el seu traspàs
Ens deixa un gran estudiós de l'epigrafia romana al País Valencià
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Josep Corell i Vicent (Foios, l'Horta Nord 1932 - 2009), l'eminent filòleg que dedicà una part de la
seua vida a l'estudi de l'epigrafia romana dispersa pel País Valencià, faltà el dia de Nadal. El dia
26 se celebrà en l'església de Nostra Senyora de l'Assumpció de la seua localitat natal el funeral
per la seua ànima, acte a què assistiren nombrosos veïns, amics, alumnes i companys
universitaris dels Departaments de Filologia Clàssica, Filologia Catalana, Història Medieval,
Història de l'Art i del Centre d'Estudis de l'Horta Nord —entitat, aquesta darrera, de què fou el seu
president.
Corell estudià al Seminari de Montcada, i les ciutats de Roma i Munic, capital en què coincidí
amb Joseph Ratzinger (l'actual Benet XVI). Fou capellà fins que se secularitzà i exercí de
professor en l'ensenyament mitjà. Anys després, desenrotllà el seu magisteri i la seua labor
investigadora en la Universitat de València, institució en què es jubilà fa uns anys.
Les seues nombroses recerques han anat culminant en diverses obres, editades majorment pel
Servei de Publicacions de la Universitat de València, que representen —sense cap mena de
dubte— els estudis més senyers i actualitzats en aquesta matèria.
Les seues inquietuds l'han dut a ser Cronista Oficial de Foios i, com s'ha dit adés, president del
CEHN; entitat en què ha deixat un grapat d'amics i admiradors per la seua bonhomia,
competència i la seua estima pel país i la llengua.
Darrerament preparava un treball sobre l'epigrafia il·licitana que, malauradament, ha quedat
inconclús.
La seua muller, Carme Segura, i la seua filla, Núria, dedicaren abans de finalitzar la cerimònia
unes emotives paraules al finat, locució a què se sumaren quatre sacerdots de Foios i el rector
de la parròquia.
Corell deixa, doncs, una vasta obra que l'encimbella com a referència indiscutible en el camp de
l'epigrafia, però, sobretot, una qualitat humana excepcional i un tarannà obert i conciliador de què
podem donar fe tots els que el coneguérem i tractàrem.
Descanse en pau.

