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A Alforja, l'any 1927, 
d'esquerra a dreta,

Wilhelm Meyer-Lübke, 
Joaquim Balcells 

i Antonio de la Torre.

Els dies 23 i 24 d'octubre d’enguany han 
tingut lloc a Alforja (Baix Camp) diversos 
actes en homenatge als eminents lingüistes 
Joaquim Balcells i Pinto i Wilhelm Meyer- 
Lübke, en els quaranta anys de llur traspàs.

Com a introducció en aquest homenatge, 
el dia 23, dissabte al vespre, Joaquim Ma- 
llafré explicava als vilatans d’Alforja la sig
nificació de la ciència lingüística, que es 
tracta, no d’un pur joc erudit, sinó que 
entronca amb les més pregones arrels de 
l’home i del poble, d’on brolla la llengua, 
i retorna aquest cabal purificat al servei 
més alt de l’home i del poble.

La diada del diumenge, dia 24, fou en tot 
moment emotiva i brillant dintre una gran 
senzillesa, realçada per un temps esplèndid 
que ens va permetre de gaudir tota la gran 
bellesa del Camp de Tarragona en la seva 
plenitud tardpral. A migdia érem al parc 
dels Amics d’Alforja devers dues-centes per
sones, alforgins i forans, a l’acte acadèmic 
que hi tingué lloc amb l’assistència dels 
familiars dels homenatjats, vinguts a posta 
de França i d'Alemanya, de nombrosos lin
güistes i de deixebles d’ambdós mestres.

Després de la benvinguda donada als assis
tents pel batlle de la vila i pel president 
dels Amics d’Alforja, i de la lectura de les 
adhesions a l’acte, Antoni M. Badia i Mar- 
garit, que representava el rector i el vice- 
rector de la Universitat de Barcelona, va 
dissertar sobre la personalitat científica del 
professor Meyer-Lübke —figura cabdal de 
la lingüística romànica i darrer gran repre
sentant de l'escola comparatista dins aques
ta ciència—, de les relacions amb els lin
güistes catalans de l’època i dels viatges 
que féu als Països Catalans, sobretot a par
tir de la guerra del 14 i de la dura post

guerra alemanya. Badia explicà en aquest 
context l’amistat personal entre Balcells 
i Meyer-Lübke, que ja no es trencaria fins 
a la mort, i remarcà el profund valor hu
manístic, indispensable a tot bon intel·lec
tual, que es reflecteix en aquesta relació 
personal, i la transcendència que per a la 
lingüística catalana ha tingut la llarga es
tada a Alforja, el 1923, de Meyer-Lübke i la 
seva família, que li permeté aprofundir 
dins el coneixement del nostre país i de 
la nostra llengua, i, com a conseqüència, 
de publicar, el 1925, el seu famós llibre 
Das Katalanische.
Seguidament Joan Bastardes llegí sengles 
escrits d’Enric Bagué i de Josep Vergés, 
assistents a l’acte, que enaltiren les quali
tats humanes de llur mestre Joaquim Bal
cells i els seus mèrits com a pedagog, 
creador de tota una escola de llatinistes 
científics al nostre país, fundador i impul
sor de la Fundació Bernat Metge.
Ramon Sugranyes de Franch, vingut també 
a posta des de Suïssa, en un parlament ben 
emotiu recordà dues etapes ben diferents 
de la vida de Joaquim Balcells que ell va 
compartir estretament. La primera, de pro
fessor universitari abocat als seus deixebles 
i a la seva ciència, i il·lusionat promotor 
actiu de la Universitat Autònoma de Barce
lona el 1933, del Patronat de la qual fou 
secretari, i de moltes altres iniciatives cultu
rals que es promogueren dins el Govern de 
la Generalitat. La segona, el revers de la 
medalla, quan el 1936 hagué de fugir preci
pitadament a França perseguit per elements 
incontrolats pel sol fet de pertànyer a la 
Lliga, malgrat la seva bondat personal i 
la seva fidelitat a la cultura i al país; en 
arribar a aquest punt, Sugranyes narrà 
emocionadament com va ésser testimoni de 
la ràpida malaltia de Balcells a l’exili i

de la seva mort en una clínica de Ginebra, 
lluny de la família, el 28 d’octubre de 1936. 
Va acabar dient que Joaquim Balcells, im
merescudament oblidat fins ara, fou una 
víctima incruenta de la guerra civil.

Per últim, Francesc de B. Moll ens explicà 
la seva relació amb Meyer-Lübke —sobretot 
arran dels viatges d’aquest a Mallorca—, la 
humanitat, el mestratge i la valuosa apor
tació científica de Meyer-Lübke a l’obra 
del Diccionari que, sota l’impuls de mos
sèn Alcover, anaven component.

Acabat l’acte acadèmic els assistents es 
traslladaren en una placeta rera mateix de 
la casa que fou dels Balcells, on les filles 
dels homenatjats descobriren el monòlit 
commemoratiu que amb tota cura la vila 
d’Alforja ha erigit en honor dels mestres. 
Hi actuà la coral Floc d'Alforja amb can
çons de la terra.

Gairebé tots els participants en aquest ho
menatge compartiren el dinar de germanor 
que tingué lloc a Reus. A les postres pren
gué la paraula Badia i Margarit per expli
car la significació de l'acte i seguidament 
Josep Calsamiglia, Francesca Palau i Ribes, 
Joan Bastardes, Ramon Aramon i Pere Bo- 
higas, com a representants de les entitats 
adherides (Reial Acadèmia de Bones Lle
tres, Institut d’Estudis Catalans, Fundació 
Bernat Metge, Institut Alemany de Cultura 
i Òmnium Cultural) i com a deixebles dels 
honorats, manifestaren llur record ple d’a
fecte envers els mestres i llur satisfacció 
de participar en aquest homenatge d'Alfor
ja. Finalment Elvira-Maria Balcells, en nom 
de la seva família i de la família Meyer- 
Lübke, i Robert Sarobé, president dels 
Amics d’Alforja, en nom de tota la vila, 
van palesar llur satisfacció per l’homenatge 
i llur agraïment als assistents.

LLET D’AMETLLES ...és bona i d’aliment.
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