
Tal vegada algú es pot arribar a demanar, en una època saturada de centenaris
i efemèrides diverses, quin sentit pot tenir de celebrar-ne und'una cosa
aparentment tan insignificant com pot ser el d'una excursió, feta el 1906 i que
implicà la redacció d'un dietari. La resposta és fàcil: l'any 1906 no va ser un any
com els altres. L'any 1906 va ser un autèntic inici de segle per a la llengua
catalana i la seua filologia, amb el Primer Congrés Internacional de la Llengua
Catalana i tots els esdeveniments que el precediren o se'n derivaren. Però és
que Antoni M. Alcover tampoc no va ser un filòleg com els altres. Va ser, de fet,
un autèntic propagandista del català, de la seua unitat i, alhora, de la seua
diversitat interna, conceptes que cent anys després sabem que són
complementaris. I, si en volíeu més, l'excursió filològica de l'any sis tampoc no
va ser una excursió com les altres. Un mallorquí que travessa la Catalunya del
Nord, la Catalunya pirinenca, el Principat d'Andorra i arriba fins a la Franja. Hi
trobem doncs, simbòlicament reunits, els països de llengua catalana (excepte
el País Valencià, perquè ja no va ser a temps d'arribar-hi) i tots els seus
dialectes (baleàric, rossellonès, central i occidental en les seues diferents
varietats).

Acabem-ho: el dietari que en sortí, i que ara reeditem, tampoc no és un dietari
com els altres. Tenim un text impressionista, d'alta qualitat literària, que ens
ofereix una preciosa imatge il·lustrada del país, del nostre país, fa exactament
cent anys. I explicat d'una manera amena, colorista, entenedora. Un autèntic
regal per als sentits. És per això que des de l'Institut d'Estudis Catalans i des
del Grup d'Estudis de Llengua i Literatura de Ponent i del Pirineu vam
promoure aquesta mena de viatge iniciàtic pel Pirineu tot seguint les passes
d'Alcover cent anys després. Ens sentim plens d'haver contribuït a difondre la
seua figura i obra gegantines per les terres per on passà i, alhora, d'haver retut
un sentit homenatge a qui va fer de la seua llengua una pàtria.
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