
Llengua Nacional - núm. 38 - primavera del 2002 33

amics i  mestres

L’Any Mossèn Alcover ja ha enfilat
la recta final i –si hem de ser ben sin-
cers– no ha donat el renou que li
auguràvem ara fa un any, quan li
donàrem el sus a la sala d’actes de la
nostra Universitat, en presència de
totes –o gairebé totes– les entitats que
s’adheriren a la Lletra de Convit 2001.
Aquell dia semblava que l’esclafit
havia de ser gros, ferm i, més enda-
vant, que el Pla de xoc que els nostres
governants prometeren el mes de
maig havia de fer miracles. Tots quants
n’estàvem a l’expectativa ens n’hem
quedat amb les ganes, per no dir amb
la cua enmig de les cames... Pot ser els
esdeveniments mundials s’han engolit
part del protagonisme i enguany, entre
fiblons, pessetes que agonitzen i euros
que ens fan ballar el cap, la nostra
qüestió nacional ens ha quedat al cul
del cove, a l’espera que les sacsejades
minvin i que –ara que s’acosta Nadal–
s’imposi el seny, els cors reblanesquin
i torni el cantussol a les nostres
boques.

Com bé veieu, he esbossat el pano-
rama extern de l’any alcoverià com una
mena de fracàs, o de voler i no poder.
És ver que, damunt-damunt, la cosa no
ha donat tant d’espectacle i renou com
hauríem volgut. Ens esperàvem quel-
com així com l’odissea d’Afganistan,
però en positiu, agranant cap a casa.
Un esclafit definitiu, vaja, per al retorn

de l’ús de la nostra llengua a tots els
indrets i àmbits que li corresponen. Evi-
dentment els d’ací, en primer lloc.

Però bé, ja estam que l’Any Mossèn
Alcover no ha fet prou enrenou. Ara
bé, això no vol dir que no s’hi hagi fet
molta de feina, i de la més profitosa.
Com sol esser aquella que es fa tira-
tira, sense presses, i amb fites clares
d’on es pensa arribar. Feines de paret
seca que perdura segles. D’aquestes,
us en podria assenyalar unes quantes
que han d’ajudar a aturar l’allau d’ero-
sió lingüística, cultural i ecològica que
hem malbaratat per l’estat del benes-
tar «turístic». Els nouvinguts no tots
són rebecs d’entrar a rotllada; no tots
han arribat per fer de majorals. També
en trobareu que, amb la maceta i el
martell de marger, ajuden a refer
parets esboldregades i a aixecar ender -
rossalls. Els bilingües –o polilingües– ja
no som nosaltres sols... Belluguen mol-
tes formiguetes que traginen gra cap al
nostre rebost. El carrerany de gent que
arreplega cap a casa es veu més i més
gros, de cada dia. Només aquests dos
mesos darrers, han aparegut un bon
grapat de llibres importants per a
conèixer bé el nostre país i més encara
qui fou de bon de veres Mn. Alcover.
Hi han posat bons estalons –i dels més
revinguts– Josep Massot, Joan Veny,
Maria Pilar Perea, n’Antoni Llull, en
Joan Miralles, els esforçats pro fessors
del Departament de Filologia Catalana
de la UIB (Joan Mas, Josep Antoni Fri-
malt, Jaume Guiscafrè, Rosa M. Cala-
fat, Jaume Corbera, Nicolau Dols, Felip
Munar, Caterina Valriu...) que no esca-
timen hores ni feina per a dur a bon
port la nau del Congrés Internacional
Antoni M. Alcover que ha de començar
dilluns que ve. Tenim bons motius d’es-
perança, doncs.

Una d’aquestes formigues tragine-
res (no carnisseres!), incansable en la
investigació científica, ha estat –i és–
aquest home mig frare-apotecari-
socialista que tenim davant: el Dr. Joan
March Noguera, de cinquanta-dos
anys, amb santa dona, dos fills i una
filla, convertit a l’alcoverisme, proce-

dent del món de la política, on ha ocu-
pat molts llocs rellevants i de respon-
sabilitat. Va ser vice-secretari i secretari
general del PSOE a Mallorca, membre
del Consell de Mallorca, diputat del
nostre Parlament; és membre actiu del
GOB, de l’Acadèmia de Medicina de
Catalunya i Balears, de l’OCB, llicenciat,
doctor... què més voleu que us digui?
Un intel·lectual dels més granats, amb
franges roges i blaves com els orna-
ments dels jugadors del Barça.

Turistesc en això de formiga obrera
incansable i d’ermità pacient, perquè
un bon dia, fa més de sis anys, es decidí
d’envestir a una d’aquestes obres de
volum i de pes que el convertiren, com
altre temps féu Llull, en un anacoreta.
Es va recloure a casa i «robà» temps a
la família –a qui per cert en la dedi-
catòria demana públicament perdó–;
conversà amb els savis de la seva època
–teòlegs i altra gent d’ideologia neoto-
mista–; visità biblioteques, arxius i més
arxius, sagrats i profans, i aconseguí
posar en ordre una paperassa impo-
nent per a esbrinar un mossèn Alcover
per a nosaltres encara inèdit. Un
mossèn Alcover jove, de bri, cap de
colla, capità aranya... capaç d’envestir a
una obra que aconseguí perquè no
sabia que era impossible, com s’ha afir-
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mat darrerament; un prevere sense son
que creà el llenguatge científic català
modern, tema principal que aborda el
Dr. Joan March; un Alcover Pere poca-
por que de l’integrisme carlista radical
passa a l’avançada dels reptes del nou
segle –avui en podríem dir naciona-
lisme del PSM o de Convergència i
Unió–, amb una força i empenta que
aborrona, i que amb tota una trepa de
companys aconsegueix canviar les
estructures arcaiques del tomisme

imperant en l’Església mallorquina ales-
hores. Fan –i fa– canviar rectors de semi-
nari, plans d’estudi, directors de diaris i
revistes, fins i tot la màxima autoritat
eclesiàstica: el bisbe. Veu com els seus
ideals reformistes i autonomistes s’ac-
cepten i com l’Església que estima can-
via de pensar i puja al carro de la moder-
nitat i de la resurrecció de la llengua, ja
agònica, cancerosa de barbarismes i gai-
rebé en metàstasi general.

El Dr. Joan March és un analista que
ha volgut esbrinar, punt per punt –i ha
trobat fons–, la creació del llenguatge
científic català modern –ben vigent, en
molts d’aspectes, encara ara. I per
aquest viarany replè de metges, mete-
oròlegs, astrònoms, matemàtics, lite-
rats, teòlegs, químics, polítics, folcloris-
tes, músics, pintors, filòsofs, enginyers...
que tractà Mn. Alcover, sobretot per
correspondència s’ha trobat amb un
coordinador general d’excepció: el nos-
tre fill predilecte. Aquest manacorí
excepcional pertot fica cullerada i s’ha
sabut envoltar de tota la fauna científica
dels Països Catalans preocupada per la
bona salut de la llengua a finals del
segle XIX i principis del XX. I només té
una cosa a les mans: la torxa encesa de
la Lletra de Convit per a fer el Diccionari
de la llengua catalana, la carta a tots els
qui es sentien preocupats –com nosal-
tres, encara ara– per l’endiastrada

diglòssia de la llengua de l’Estat en clar
predomini i arrogància sobre les llen -
gües de les nacions de la perifèria. I es
proposà el que era –i encara és– de raó:
l’oficialitat plena i el retorn del prestigi
del català dins el seu territori i el guari-
ment complet de totes les bura nyes,
cops i mossegades que l’havien retuda,
de la pragmàtica de Carles III ençà. Prop
de dos-cents anys, aleshores, d’arraco-
nament i de menyspreu dels àmbits ofi-
cials i del prestigi social.

Resseguint per aquest caminoll de
muntanya, escabrosíssim, el doctor
March retroba un Alcover que aconse-
gueix, en temps seu, allò que no
pogué aquell altre gegant de la nostra
cultura, Ramon Llull: que l’entenguin i
el comprenguin. I més encara, que es
posin en acció les forces vives de la
societat. Les sedueix, els empelta d’en-
tusiasme, es contagien de la seva sana
follia i, uns amb paraules, altres amb
feina, altres amb diners, s’engega una
de les tasques més gegantines de la
cultura catalana de tostemps: la salva-
ció de les paraules, l’ordenació de la
morfosintaxi i la unificació de l’orto-
grafia. Tot plegat, trabucar l’anarquia
a la normativa. I el miracle esdevindrà
realitat a partir de l’exitós I Congrés
Internacional de la Llengua Catalana,
l’octubre de 1906. No us estranyi,
doncs, que per als inicis de la norma-
lització d’aleshores resultés un home
molt incòmode i que sofrís un atemp-
tat terrorista a casa seva l’any 1905.
Per sort, tot quedà en esglai.

Se suposa que el qui presenta un lli-
bre n’ha de lloar les virtuts i n’ha de mar-
car les mancances. Les virtuts ja us les he
esbossades i, com que són tantes, per
resumir-les us diré que he quedat «afe-
rrat» al llibre. Em creia conèixer una mica
mossèn Alcover, però us he de confessar
que de l’època descrita –fins a 1907–,

primera part de l’activitat alcoveriana,
he fet tot un seguit de descobriments.
M’ha cridat l’atenció que quan fou
vicari de Manacor, l’any 1887, ja va fun-
dar una biblioteca parroquial. L’obra és
apassionant i et fa tornar apassionat. Si
a tot això hi afegim un pròleg assaona-
díssim i sintètic del pare Josep Massot;
fluida, llegívola, ben ordenada com l’ha
sabuda fer aquest home de ciència; una
referència bibli o gràfica que ocupa més
de setze pàgines i un índex ono màstic
de lletra menuda que n’ocupa divuit; ja
sabeu per què aquest llibre, de més de
cinc-centes pàgines, no és un totxo de
paper, sinó una barra de torró dolcíssim,
joia per a tots els nous i actuals amadors
de Mn. Alcover i de la llengua catalana.

De mancances? Doncs sí, una de
ben grossa, però esmenable: els altres
trenta anys de mossèn Alcover. Els
terribles, els de les travetes, els de les
enveges, els de la intolerància, els dels
barrots a les rodes de la seva em -
presa... Però això no s’ho havia pro-
posat de dur a terme Joan March. I no
li ho volem retreure. Esperem que un
dia o un altre li tornin les ganes de
reprendre la tasca.

Ja és ben hora d’acabar. L’enhora-
bona, ben sincera, a l’editor. Aquest
fibló –també ferit d’ala alcoveriana–
que és el Sr. Lleonard Muntaner. Fa
honor al seu nom. És una vertadera
fera-felida-de feina-ben-feta i d’apor-
tació al recobrament de la nostra
nació. Que Déu i el Mossèn us tornin,
amb escreix i amb bona moneda,
d’euros blancs, l’entusiasme, bon fer i
bestreta econòmica que hi vessau.

L’enhorabona, també, i les gràcies
a vós, Dr. Joan March –i a la vostra
dona, per la part que li toca–, per
aquesta obra tan exhaustiva, massissa
i engrescadora. I a totes les entitats
que hi han posat qualque cosa més
que el seu anagrama.

A tots vosaltres, que estoicament
heu resistit la meva extensa exposició,
vos convid a llegir el llibre Mossèn
Alcover i el món de la ciència, perquè
us omplirà de satisfacció, us encendrà
el foc i la passió per la nostra causa
restauradora i, alhora, contribuireu a
la nostra refeta nacional, que Mn.
Alcover començà, però que no veié
culminada.

Bon Nadal, i que la nostra llengua
duri tant com el material de què està
fet el llibre simbòlic de Manacor, el de
la plaça del Palau. Gràcies!u
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