
QÜESTIONS D' ATZAR 
Mossen Alcover i Sant Magí 

Ara fa un any, la delegació de l'Institut 
d'Estudis Catalans de Lleida i el Grup 
d'Estudis de Llengua i Literatura de 
Ponent i del Pirineu van tenir la iniciati
va d' organitzar un complet itinerari evo
cador pels indrets visitats i descrits per 
Mn. Antoni Maria Aleo ver, en moti u del 
primer centenari d' aquella excursió 
filologica memorable pels Pirineus 
occidentals. El programa d' activitats 

Romi Porredon 

comen~ava amb la travessa de Boí a Cabdella pel port de Rus, pas que 
antigament constitu'ia una de les principals vies de comunicació entre 
les dues valls: la de Boí i la Vall Fosca. L'excursió, organitzada pel Cen
tre Excursionista de Lleida que també celebrava els cent anys de la seva 
fundació, va ser un exit rodó i, tot i que hi estavem engrescats per tal 
com ens agrada la muntanya, no hi vam poder assistir, pero sí que 
participarem en altres activitats d'un programa atape'it d'actes culturals. 
Compartir-los amb gent experta i savia, va generar debats i alli~onaments 
que em van suscitar la lectura del dietari que el mossen manacorí anava 
confegint d' aquella experiencia i que 1i feia dir coses com: " ... enlloc del 
món no hi ha aqueix entusiasme per la llengua propia; enlloc del món 
no trabara el filoleg tantes facilitats per estudiar la !lengua viva". 

39 



L' estudi i el coneixement del catala és una de les meves debilitats i 
sempre he procurat de fer coneixer i estimar el tresor que comporta la 
varietat dialectal de la nostra llengua. 1 és aquest interes el que em condui'a 
la lectura i vet aquí que llegint llegint vaig adonar-me d'un fet, deben 
segur casual, que em dona peu a pensar en aquest article. 

Una excursió i un llibre 

Fa poc més de cent anys, 1' es ti u de 1906, Antoni Maria Alcover, un 
deis lingüistes més destacats de la filologia catalana de comen~ament 
del segle XX i el pare de la dialectologia a Catalunya, va iniciar a Barce
lona l'excursió científica pel Pirineu occidental amb l'objectiu de 
descriure els parlars septentrionals i nord-occidentals de la llengua ca
talana. Anava acompanyat del també lingüista alemany Bernhard Schadel, 
que es trobava a Catalunya per orientar Alcover de cara a la planificació 
de l'esdeveniment cultural més important d'aquell 1906: el Primer 
Congrés Internacional de la llengua catalana, celebrat del 13 al 18 
d'octubre, i que va portar l'any següent (1907) a la creació de l'lnstitut 
d' Estudis Catalans. 

Fruit d' aquest viatge, aquell home autodidacta, conegut com 1' apostol 
de la llengua catalana, va redactar el Dietari de 1 'excursió filologica de 
l 'any 1906, obra considerada una de les millors descripcions de les terres 
pirinenques a comen~aments del segle XX. 

Aquesta 'eixida filologica' -com ellles acostumava a anomenar- no 
era la primera que feia. N'havia fetes d'altres per indrets diversos del 
territori, amb la intenció de recopilar el vocabulari propi de cada lloc per 
tal d' elaborar un diccionari global, que reunís les diferents facetes de la 
llengua com són la riquesa dels diferents parlars, la llengua antiga i 
1' evolució dels mots, a més de deixar constancia del catala contemporani. 
Tot plegat era un objectiu ambiciós pero necessari en plena renaixen~a 
literaria, ates a 1' anarquia lingüística que regnava entre els escriptors de 
1' epoca. Era, en definitiva, el pas previ cap a la confecció d' un diccionari 
normatiu, que no acaba de concretar-se per conflictes d'índole personal 
i metodologica amb membres de l'Institut i de la Lliga Regionalista. 

40 



L' eixida de 1' estiu de 
1906 va consistir a 
recórrer, del 31 de juliol 
al 13 de setembre, cin
quanta-dues localitats del 
Rosselló i la Catalunya 
occidental, per recopilar 
tota mena d'informació 
lexica, fonetica i mor
fologica, mitjan~ant un 
treball de camp exhaustiu. 
A banda de l'interes 
filologic, el Dietari té un 
gran valor documental 
perque aporta informació 
de primera ma per a 
coneixer 1' en-tom natural, 
les carac-terístiques dels 
pobles visitats, aspectes 
de caracter social i historie 
com les referencies a les 
reconstruccions dels 
monestirs de Ripoll i de 

Dietari 
de 1" excursió 
filologica 1906 

:J>,.oa -'1/í Hr·i 

Sant Martí del Canigó, la singular composició administrativa de les 
parroquies andorranes o la dada curiosa (si més no per 'la can~ó de 
1' enfadós', música que encara sona avui) de la manca de recursos i 
d'inversions que en aquell moment l'Estat aplicava a la construcció de 
vies de comunicació entre aquelles valls i Lleida. Per exemple, quan 
1' autor parla del despla~ament de Lleida a la Vall d' Aran, comenta que, 
"se necessiten, pel cap baix, tres di es; més temps que per anar a Berlín". 
Com es pot deduir, dones, la cronica alcoveriana, amb una prosa agil i 
viva, recull també anecdotes divertides i permet de comparar, cent anys 
més tard, el passat i el present d' aquells territoris, els avantatges del 
progrés, pero també les conseqüencies, de vegades no tan bones, de la 
modemització. 
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Els toponims de Sant Magí 

He esmentat, pero, que aquest article partia d'un mobil: l'atzar en un 
punt de la ruta, concretament el recorregut del dia 18 d'agost. Esteu al 
cas, oi? Som a la vigilia de Sant Magí. 

Els dos lingüistes, Alcover i Schadel, porten més de quinze dies de 
viatge i arriben el dia 17 a la Seu d'Urgell havent fet 1' estudi del dialecte 
andorra, pero també amb la decepció que Andorra la Vella ha produ'it a 
Aleo ver per 1' estat d' endarreriment i la falsa autonomia manifestada pels 
mateixos andorrans. L' endema els espera tota una diada per cavalcar de 
la Seu fins a Sort. Alcover ens relata que aquella nit no havia dormit 
gaire i "no estavafi, com que tengafebre". Arriba l'hora d'aixecar-se, 
les cinc del matí, i ho explica al company de viatge, que 1i dóna una dosi 
d' antipirina. Com que es tracta d'una jornada de deu hores, a cavan i 
amb febre, la sort fa que localitzin un metge que, després de 1' observació 
pertinent, el deixa emprendre la ruta: "mos enfilam damunt les bísties, i 
d'alla per Castellciutat ... Camina que caminaras, al cap d'una horeta 
som davant del poble d'Adrall; deixam la carretera, prenim a ma 
esquerra. Quina llastima, mossen, perque no gaire lluny, prop de la Freita, 
hi ha la 'Font de Sant Magí' que, abans d' emprendre embranzida per la 
pujada que mena cap a la Parroquia d'Hortó, us hagués mitigat el 
cansament! 

A aquella vileta de mala mort no s'hi aturen i van seguint amunt 
amunt fins arribar a Avellanet, una altra vileta miserable que 1' autor 
deixa mal parada comparant el que ell en diu el 'patiet' de les cases amb 
les grans 'eres' de Mallorca. Sempre cap a ponent i vorej ant els cims fan 
cap a Pallerols, on s' aturen a dinar a la fonda. Allí enceta conversa amb 
l'hostaler per dir que és una llastima que no tenguen una carretera en 
forma, que atravessas de la Se u .fins a Sort, i 1' altre 1i contesta que amb 
el que han donat i donen a l'Estat ja s'hauria pogut fer deu vegades. 1 
tant donau vosaltres? -di u Alcover. - Si donam! Donam sis-centes 
pessetes cada any! Efectivament, die jo, lo que és amb sis-centes pessetes 
cada any se podenfer magnífiques carreteres dins aqueixes muntanyes! 
Aleo ver, que havia estat a Pallerols 1' any 1902 i havia fet bona amistat 
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amb el rector, va valer tornar a provar sort. Pero aquest cop hi traba un 
home pessimista envers la llengua: la llengua catalana se traba en una 
situació molt crítica, a punt de desapareixer, de desfer-se, perque cada 
comarca pren pel seu venten materia de llenguatge. Els dos lingüistes 
miren de fer-li entendre que les particularitats dialectals s'han donat 
sempre i que són normals en tates les llengües, pero 1' altre no els en fa 
cas i persisteix que aviat no se 'n cantaran pus galls ni gallines. [ ... ] i 
mos n 'anam amb moltes de rialles de la monomanía d 'aquell sant home. 

Després de dinar reprenen el camí per uns camins que Dé u se n 'apiat! 
S'enfilen perla serra de Guils dins d'un pinar molt espes, amb el cel 
ennuvolat i els comen~a a ploure i a fer vent. Vos assegur que no en 
tenim gens de calor i que estam més a prop del tremolar que del suar. 

Llastima, també, mossen! Si us haguéssiu aturat a Guils del Cantó, 
hi ha vía una capella de Sant Magí1 que potser us hagués servit d' aixopluc! 

1 Josep M. Gavin,lnventari d'esglésies 18: Alt Urgell- Andorra; Valldoreig; Arxiu Gavin. Fotografia núm. 
185 Alt Urgell. 

43 



Pero l'atzar ja s'acosta. Continua Alcover: El pinar s'acaba, la pluja 
s 'espassa, pero el vent creix i poc embarassos traba per aquests cims, 
pelats com el call de lama; passam el coll de Sant Magí, a 1650 metres 
d'altura (avui són 1710), com quino diu res; deixam de banda !'hostal 
del Cantó, i, pujant, sempre cap a ponent, mos feim nostre el coll o port 
del Cantó. 

Se n' adona, mossen? A la tercera va la ven¡;uda. Després de la font i 
la capella, finalment heu topat amb Sant Magí: heu passat perla serra i 
el coll del Sant, i soma 18 d'agost, gairebé a tocar de la diada de Sant 
Magí. És un fet fortui:t? Un cop de sort? L'atzar jales té aquestes coses. 

El viatge continua avall perla serra de Rubió i passen perles Llagunes, 
una mica de vila que compara amb Avellanet. S'aturen a beure i se'ls 
apleguen al voltant un pleret de nois i noies, que ells aprofiten per fer
los preguntes de fonetica i conjugació. Els uns vinga a riure i els altres 
vinga a escriure. Lo menys que pensen de nosaltres, és segur, que som 
boigs o que patim de la caixa de Sant Pere ['tenir l'enteniment pertorbat 
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o esca.s'] Tiren avall, deixen el poblet de Soriguera i una hora més tard 
entren a Vilamur on troben Mr. Saroihandy a redos de 1' església, envoltat 
per una quinzena de vells i velles, a qui fa parlar pera prendre'n notes. 
El solja es pon i cal partir, que Sort encara és enforet. El vent, com més 
va, mésfort bufa. [ ... ]jo puig a la bístia i m'embolic la manta de cap a 
peus, perque el vent no em geli i no em prenga el capell, i d'alla avall 
per avall per avall. A la ti arriben a Sort, amb el cos cruixit de tant 
cavalcar, i allí els esperen uns amics que ens reben amb els brar;os oberts. 
S'hostatgen a casa seva i després de sopar llests de tots els resos, mos 
n 'anam a jeure. Tocar llit i romandre adormit com un tronc, és tot u. 
Prou ho necessitava. 

L' endema, 19 d' agost, era Sant Magí, pero els excursionistes filologics 
havien fet Pasqua abans de Rams, jaque havien celebrat la diada el dia 
abans com he mirat de destacar en l'entrellat atzarós d'aquest article. 
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