
DE LA LLENGUA 
(Homenatge als 600 anys 
d'Ausias March) 
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l per Víctor ~ n i / " s  

Acte per la UNITAT 

«Estem cansats d'haver de rlernrinur 
perdó per existi L.. >> 

rnb aquestes paraules de Joan Fuster. el perio- A dist:i home de radio Víctor Alexandrc, qiic 
iinit> bella dicció oficii d'excel4ent mestre de cerimh- 
nics. cnceta 1'Acte per la Clnitat de la Llengua. cele- 
brat el 19 de setemhre a1 tcatre-auditori de Sant Cu- 
gat i organitzat per I'Associació d'Amics de la 
Uncsco de Valldoreix-Sant Cugat. L'assistkncia fou 
d'unes cinc-centes pcrsiincs, i. a part. es reheren una 
colla d'adhesions Ibgicamcnt. per a parlar de la uni- 
tat de la nostra lleneua no Iii havia motiu més es- 
caient que el de recordar Ausiis March. el nostrc 
gran poeta. 

Tot seguit I'escriptor Josep Piera. després d'una 
condemna dels desagradahles fets esdevinpiiis al ce- 
menliri de Sueca. féu ús de la seva veu ner- 

n ~ í ~ . ~ r r a r  lo rndir n ~ u v  pirr<ri). més d'un dels presents 
va tornar a pensar en Joan Fustcr. 

Després de I'esplendida iiitervenci(í de I'escriptor 
dc la Salor. els quatre joves del prup valencia Dropo. 
que confcssavcn haver fet un <<pacte subliminal entre 
música i pocla» cnvairen de rock I'auditori amb I'E- 
legio n V<il+nciri» d'Al Wtiqaxí (trndtiida pel mateix 
Josep Piera) i trcs pocrncs de March Sí com irii  re;. 
.seilyor de tre,y cirrlnls ( X ) .  finlu.siunt, nnzor o riii  des- 
cr~hre (XVIII) i Aiví ron1 qiri tív veir prop (Ir Irr riiorr 
(1.XXXI): tamhi oferí la clissica Bnl<r<in ( i r ,  I<i grir.vr i 
I'evmf,rli de Roís de Corella. Totes aquestcs pcccs Ics 
alternaren. tal vegada per fer més suau el salt de 
temps. amb Ics d r  dos poetes d'aquest segle: Miquel 
Duran (El  <:lfinl <IcI.s socrirrors) i Vicent Andrés Este- 
Ilés ( L B  i w i  rl'irii ~ ) o l > / ~ ) .  El púhlic cls ov;icion8 llar- 
garnent. 

que el scnyor rle Beniarjó. Ausiis March. 
los sciitit cri I'auditori. Havent afirniat «la 
poesia vol ser escoltada o ser dita pcr qui la 
seni>>. el vers de March es difongué per tot 
cl Iliirg i ample del I»c;il amh una sonoritat 
precisa. 

Piera. en recitar cls decasii.lab d t l  poc- 
ma XI.VI. I'cutraordinari V~,l's e verrts. no 
va fer desinereixcr gens les vcrsioni del 
cantan1 de Xitiva. La seva recitació ens 
rifcrí I;i vcrsii, sencera de cada poema (re- 
cordein-ho: les vcrsions rnusicades siirten 
sovint cscapcades). C n  cop sentit «Lo qui 
no sap no piit haver nicree i d';iqiiell qui 
jau en turment e dolor: 1 doncs. jo pcrdon a 
cnscú de hon cor 1 si no son plant del que 
nioti cor sosté- (del poema LXXVII No por 
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La segunii pnri s'iiiicia aiiib la lectura rlcls niissat- 
ges de Jnrdi Pujol. d'Antoni Mir (prcsidcnt de I'Obra 
Cultural Balear) i algun més. Víctor Alexandre. 
adrecant-se iina mica ironicament al púhlic, pregunta 
si cndcvinarien qui. a I'Ajuntanicnt de Sant Cugat. no 
havia votat. feia poc. unii moció sohre la unitat del ce- 
tala (rialles mal cuntinpudes). Recuperat el lo scriór 
Manuel Castcllet, presideiit de I'lnsiitut d'Estudis Ca- 
lalans, remarca quin era el p;ipcr de I'lnstitut en rela- 
ció a la Ileiigun. feni vcurc la iiecessitat d'unii única 
autorit;it per a regular-ne l'ús. tal c«m s'esdcvf en la 
majoria de les Ilengües cliie ens envolten, encara que 
inslitucions com I'lnstitut Lliiís Vives (que aplega uni- 
versitats dels Piisos Catalans) o la mateixa Universi- 
tat de les Illes Halcars puguili tenir una funcilí assesso- 
ra « consultiva. Lamentant que al País Valencia no hi 
liapi cap institucii, d'aqucstes caracteristiquer suggcrí 
als assisienis un joc lingüístic: ~agnleu  el CIIIII  rrpiri- 
r in i l  de Joan Maragall i mudifiqucu-hi tres paraiiles El 
iext resultant sera mallorquí!: si n'hi modifiqueu qua- 
tre. ser6 valencia.. Va reclamar una n«rm;rliva lingüís- 
tica unithria. dieiit que ctili;i arrihar a una llei de nor- 
malització lingüística com la que elaboren ;i Andorra. 
que ~ h c n  segur. sera inodklica,>. Amh la lectura d'u- 
ncs frases (de I'any 1895!). que recordaven als desme- 
iiioriats qui crcn Ramon Muntaner. Ramon 1-lull i 
AusiAs Marcli. clogué la seva inkrvcnció. 

Tanmateix. el plat fort de la vesprada fou I';ictuii- 
ció de I'Orquestra Nacional de C;imbr;i d'Andorra. 
arnh Gerard Claret de concertino director. Aquesta 
formació acompanyh I'Eshart de Sant Cugat en la rc- 
presentació Visrr.s n/ niiir. tres poernes de Joan Mara- 
gall amh música d'Eduard Toldra i reciiats per Joan 
Berlangii. amb coreografia i direcció de Joan Serra i 
Gina C'ubeles. Fou un espectnclc de música. dansa i 
paraula que, en una plasticitat perfecta. va engrescar 

I'audit»ri. No cal dir que es niercsquercri I':iplaudi- 
menl mts  efusiu de tots. 

El politic i linxüista Jordi Carhoiiell (oi i  el darrer 
a prendre lii paraula. Reniarel que eiin actc coiii el 
d'avui cra coinpletament neccssarin. i insistí tina vc- 
gada niés en el fei que el catala Iiavia de ser I;r Ilen- 
pua nacioniil dels Paisos Catalanc. rcivindicant *u11 
espzii natural allargassat. que 6s vulnerable alli on 
s'csircny, al centre del P;iís Valencia,,. Esmeniani la 
frase Ilatinti .cdividcix i venceras>, i la diiii <cquaii el 
mal ve d'Alniansa a tots alcan$an. va tornar a referir- 
se al Fuster assagiste. perrona que seiiipre havia dc- 
nunciat quins eren els ini«lcraiits de veritat: Frlinco. 
IJnamuno. O r t e p  y Gasset. Menéndez Pida1 ... Re- 
cord:~ tamh? el recent Congrés de I.lcngua i Literatii- 
ra Catalanes. celehriit ;I C:iutat de Palma. on pcriona- 
litats d'arreu dcl nión es pronunci;iren púhlicanient. 
afirmkint la unitat de la llengua c;it;ilaiia. Al.ludí iils 
excmples de Llull i d'Aucii.; March. Iioiiics conc- 
cients, en el seu temps. de perlanyer a iin ~ ~ t ~ ) t ~ ~  cultu- 
ral. perrluc el catala va néixer com ;i Ilcngua d'una 
naci6. Entre aplaudimenls sc;ib;i 13 intervencii, dieni: 
<<No voleni qiie I;i prudkncia ens faci tráidors.,~ 

L'Orquestra Nacional de Camhrti rl'Andorra aiiih 
la corcografia de I'Eshart Sani Cugat cloguk I'acte 
fent ressonar les note\ dc la sardaiia de Siiiir Mrirli 
del Crln~g4. de Pau Casals. tert.int d'emnci6 I'am- 
hient i entusiasnicint un públic completanieiit lliurat ti 

la funció. 
F»rcn gairehé tres hores d'iictuacions diverses 

pero perfectament acohlticlee a la firialitat persegui- 
da: una piiroximiició a allo que el critic poi definir 
com a #<espectacle total,,. reblitt pcr I'exhortació de 
Victor Alexandre en ;icomiiidar I'assistencia: <<No ho 
oblideu: les Ilen$ües són issers Iliures. si; pcrii n'lii Iia 
de lliures i tarnhé de capiivcs,, 


