AMICS I MESTRES

Aportació al 150è aniversari de Mn. Alcover
Gabriel Barceló Bover

E

nguany s’han complert el 150è aniversari del naixement (2 de febrer) i el 80è del traspàs (6 de gener) de
l’immortal canonge manacorí Mn. Antoni M. Alcover i Sureda; efemèrides que, per iniciativa de la institució
pública que duu el seu nom i té la seu també a Manacor,
oregen diversos aspectes d’un dels fills majors de la nostra raça.
És cosa prou ventilada que en l’agonia del segle xix, més
concretament en 1898, l’Església de Mallorca donà un dels
tombs culturals més espectaculars de la seva història amb
l’arribada a la seu episcopal del Dr. Pere-Joan Campins i
Barceló, tomb afavorit per alguns col·legues com foren Mn.
Miquel Costa i Llobera i el mateix Mn. Antoni M. Alcover,
que quedarien incorporats a la plana major de la diòcesi
com a col·laboradors immediats; el darrer, amb el càrrec de
vicari general, l’any següent. Entre les millores introduïdes
en el pla d’estudis de formació dels nous preveres s’hi pot
comptar la de convocar un concurs anual de treballs científics i literaris, concurs que donà fruits esponerosos per a
la societat mallorquina.
Mn. Alcover, en la dècada dels anys cinquanta del segle
xx, era el gran oblidat. Francesc de B. Moll, el seu fidel deixeble, instituí en 1961 un premi —que pagaria de la seva
butxaca— en el Certamen científico-literario del Seminari
per tal de fer-lo reviscolar i retornar-li el bon nom que tan
justament s’havia guanyat i tan injustament havia perdut.
Un seminarista autodidacte avançat en el domini de la
llengua catalana, Pere Orpí i Ferrer, hi va presentar el seu
treball d’estiu, titulat L’obra literària de Mn. Alcover, i el
va guanyar, però el treball romangué inèdit i oblidat com
el protagonista.
No fa gaire, vaig tenir el privilegi de rellegir-lo i he de
confessar que em semblà enganxadís i d’una actualitat que no
recorda, gairebé en res, que sia redactat d’un jovenell que aleshores tan sols tenia vint-i-cinc anys. Malgrat que els estudis
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sobre Mn. Alcover i la seva obra,
d’aleshores ençà,
hagin avançat considerablement gràcies a alcoveristes
notables com són
el mateix Francesc
de B. Moll, la seva
filla Aina, Joan
Veny i Clar, Joan
March Noguera,
Joan Miralles i
Montserrat, An toni Llull Martí, Gabriel Janer
Manila, Maria Pilar Perea, Josep A.
Grimalt Gomila,
Jaume Guiscafrè, Bust d’Alcover, a Lluc. Bronze de Llorenç
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Josep Massot i Ginard Gomila
Muntaner, Jaume
Corbe ra, Ramon Bassa, Albert Hauf, Brauli Montoia i
altres intel·lectuals de les Illes, del Principat de Catalunya
i del País Valencià, que demostraren la vàlua de l’autor del
Diccionari amb motiu del Congrés Internacional Antoni
M. Alcover (Palma, 17-21 de desembre del 2001) i d’altres incorporats més recentment, com Magdalena Gelabert
Miró, Llorenç Mas Perelló..., no em sé estar de posar en la
tirallonga d’aquells pròcers el poeta i sacerdot Pere Orpí,
com a autèntic avançat de l’alcoverisme i gran amant de la
llengua catalana. No debades formà part d’aquella Fundació
(avui Institució) Pública Antoni M. Alcover com a membre
de la primera junta rectora des del juliol del 2000 fins al
desembre del 2003.
En la seva aportació es nota l’empenta del jove, la mà
destra del poeta, pintor i músic i la ment madura i serena
del teòleg, tant en la redacció com en el tractament del
tema. L’autor no ha volgut fer-hi retocs substancials, perquè exhali la flaire fresca de les flors d’un maig radiant,
brufades de rosada després d’una nit de pluja sobtada. En el
llibre, publicat recentment per la Institució Pública Antoni
M. Alcover amb el títol Planter de paraules, l’obra escrita
d’Antoni Maria Alcover, tan sols hi ha actualitzada, en
un apèndix, la relació de les Rondaies. Quan l’escrigué,
únicament s’havien publicat 16 toms dels 24 de què consta
l’obra completa, cosa ben d’agrair, l’actualització, malgrat
que sigui com a complement. Tampoc no havia aparegut
encara una obra biogràfica cabdal com Un home de combat, del senyor Moll.

Estàtua del bisbe Campins, a Lluc
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Algunes de les aportacions de l’autor resulten gairebé
inèdites encara ara, puix que la temàtica que hi tracta
és quasi exhaustiva. Abraça no tan sols els caires més
divulgats de Mn. Alcover —folclorista eminent, periodista actiu, polemista implacable o filòleg meticulós—,
sinó que s’endinsa en la mina del sacerdot exemplar, complidor i intransigent, en el caire de gramàtic ordenador,
el glosador irònic, l’historiador rigorós... Fins i tot ens
dóna pinzellades del seu caràcter sincer i hi podeu trobar algun dels seus rampells en tocar-li el voraviu. Orpí
recolza en citacions concretes d’autoritats de prestigi contemporànies que conegueren personalment el gran manacorí universal.
Personalment, un dels capítols que més m’han apassionat, per poc conegut, és el de l’«Obra històrica», segurament uns dels aspectes menys estudiats i divulgats del
canonge. L’autor ens recorda que Alcover havia estat professor d’Història de Mallorca al Seminari al llarg d’uns
trenta anys, i els rics materials que féu servir per a l’estudi
dels seus deixebles, però també d’altres, tingueren l’honor
de sortir en lletra impresa, malgrat que alguns aparegueren en llengua castellana, cosa que no lliga amb ell, com
són Estudios sobre la historia de Mallorca antes del siglo
XIII, Los mozárabes baleares o Las fuentes históricas de
la reconquista de Mallorca, tot i que compensa aquestes concessions a la llengua de Castella amb la ruptura
de segles de fer-se en aquell idioma imposat el Sermó de
la conquesta de Mallorca pronunciat a la seu catedral
mallorquina el 31 de desembre de 1904. En el capítol de
les obres històriques excel·leixen les biografies dels seus
admirats bisbe Campins, Josep M. Quadrado i la Vida
abreviada del beat mestre Ramon Llull, com també les
tres obres sobre el seu mestre Tomàs Fortesa.
Tot plegat, el que ens ofereix Pere Orpí en Planter de
paraules —d’investigació primerenca però ben actual i assaonada— mereix l’enhorabona més sincera per haver-se decidit a publicar-la
precisament en
un any en què
els atacs a la
llengua catalana
no cessen i calen
referents de tota
mena per a solidaritzar-nos i
enllaçar-nos
amb els nombrosos moviments
de defensa dels
nos tres drets
identitaris que
acaben de de mostrar que el
poble mallorquí —i català
en general— no
està tan adormit

com semblava a primer cop d’ull.
Com bé afir mava Francesc de B.
Moll en la lliçó inaugural dels cur sos
de llengua catalana
de l’Obra Cultural
Balear d’arreu de les
Illes, a l’octubre de
1978, tot just despenalitzada la clandestinitat d’aquest ensenyament:
[...] No som en
el començament del
camí de la restauració de la nostra llengua, sinó que ja la
teníem aconseguida quan vingué el col·lapse de la guerra i
la postguerra, i ara no manca més que reprendre la caminada amb més força que abans. La literatura de Mallorca,
com la de Catalunya, és un fet de civilització reconegut
a tot el món, respectat per les acadèmies i universitats,
estudiat pels millors filòlegs d’Europa i Amèrica, que ens
ajuden i encoratgen a continuar pel mateix camí; i seria
una vergonya per a Mallorca i per a Espanya si deixàvem
perdre això que hem aconseguit amb cent quaranta anys
de gloriosa Renaixença.
Ja me queden pocs anys de poder treballar pel nostre
idioma, però som prou optimista per a esperar que seré a
temps de veure ben encaminada la seva ensenyança, confiada
avui a les decisions del Consell Interinsular i a la tasca de
les institucions docents i de les entitats patrocinadores, com
aquesta benemèrita Obra Cultural Balear que avui inaugura
el curs amb energies renovades.
Enguany, durant el mes de juny, també s’ha complert
el cinquantè aniversari de la fundació d’aquesta entitat de
la qual Moll fou fundador. Els seus esforços, dirigits sempre a favor de l’ensenyament de la llengua catalana, són
impagables. Facem-li costat, ara més que mai, amb renovades energies ben reblertes d’optimisme. El senyor Moll
no s’equivocà en la seva esperança: s’ha caminat molt i bé.
Són molts de milers les persones i entitats avui compromeses i enllaçades en la tasca i la defensa de la llengua que
comprovam, dia rere dia, més aferrissada i irrenunciable.
Les gronxades de rebuig i d’indiferència de les institucions de les Illes que tenen encomanada la seva defensa,
necessàriament hauran d’amainar, perquè el nostre poble
ho vol així i s’ha despertat del seu son conformista. Ha
perdut les verbes de bondeveres.
No perdem, doncs, aquest bri d’esperança. Siguem caparruts: facem servir la nostra llengua onsevulla i amb orgull,
ara més que mai, com ho feren mestre i deixeble: Antoni M.
Alcover i Francesc de B. Moll. ◆
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