
tanmateix, torna al seu ideal universitari. 
Com que no era pensable d’integrar-se 
altra vegada dlns la universitat oficial, cau 
de reaccionarisme i d'anticatalanisme, el 
curs 1942-43 aconseguí de ressuscitar una 
•■universitat paral-lela», els Estudis Univer- 
sitaris Catalans, en la qual ell ensenyava 
lingüística i Ferran Soldevila —a partir 
de 1943—, historia.

Els Estudis Universitaris Catalans han es
tat durant molts anys un amable lloc d’en- 
contre per ais joves amb inquietuds cul
turáis que la universitat franquista no 
aconseg.uia de saciar. Qui no ha passat 
per les classes del senyor Aramon, del se- 
nyor Rubio, del senyor Soldevila o ■—més 
endavant— deis deixebles d’aquests: M¡- 
quel Coll i Alentorn, Joaquim Molas, Anto- 
n¡ Comas? Recordem només, al costat 
d’aquests darrers noms, els d'Antoni M. 
Badia i Margarit, de Josep Romeu i Figue- 
ras, de Jordi Carbonell, de Max Cahner i 
de tot un seguit d’estrangers, anglesos 
sobretot, que acudien a Catalunya grácies 
ais bons oficis de Josep M. Batista i Roca 
i que avui són noms prestigiosos dins la 
catalanística i dins la hispanística.

El senyor Aramon i els seus collaboradors 
no oferien només ais seus alumnes —en 
puc donar plenament testimoniatge— un 
acolliment cordial i una orientació gene
rosa, que contrastava amb la massificació 
i amb l’encarcarament de les estructures 
universitáries estatals. Ben al contrari, els 
estimulaven a treballar amb rigor i amb 
serietat, els corregien i els criticaven be- 
nignament els primers treballs i els im- 
pulsaven a publicar-los. Els «Estudis Ro- 
mánics» de l’lnstitut d’Estudis Catalans 
—fundats i dirigits per Aramon—, el «But- 
lletí de la Societat Catalana d’Estudis 
Histories» —una altra de les creacions 
del secretan general de l’lnstitut— i les 
colleccions de ('Editorial Barcino —dirigi- 
des per un altre membre insigne de l’lns- 
titut d’Estudis Catalans, Josep M. de 
Casacuberta, i en les quals Aramon tenia 
un paper important de conseller i de re
visor— eren les úniques possibilitats edi- 
torials que es presentaven ais erudits en 
aquells moments quasi-catacumbaris. i no 
és cap secret per a ningú ■—si descomp- 
tem els qui són massa joves per a saber- 
ho o els qui necessiten justificar actituds 
injustificables-— que del nueli deis Estudis 
Universitaris Catalans i de la Societat Ca
talana d’Estudis Histories han sorgit una 
pila d’iniciatives que a poc a poc han fet 
possible de reconstruir i d’ampliar una 
infrastructura cultural que la guerra civil 
i la dictadura franquista havien anorreat.

El mestratge d'Aramon no es limita ais 
cursos regulars deis Estudis Universitaris 
Catalans i a la direcció de les publicacions 
semiclandestines de l’lnstitut, que compor- 
taven una relació sovintejada amb els 
autors —que més d'un cop h¡ feien, o h¡ 
féiem, les primeras armes i que al cos
tat d’Aramon aprenien el valor d’una coma 
o un punt, la necessitat de controlar es- 
crupolosament les citacions, la convenien
cia de tractar amb respecte i amb mode- 

ració els «adversaris», l’obligació d’utilit- 
zar una llengua comuna depurada i ele- 
gant... A més de la seva participació en 
la represa del moviment cultural al Prin- 
cipat -—les reunions d'Amics de la Poesía 
en són un exemple ciar—, a Mallorca ■—on 
assistí més duna vegada a les sessions 
deis meus oncles María i Mercó Massot 
o a les més solemnes de can Guillem 
Colom— i al País Valencia, Aramon es 
convertí en un ambaixador de la cultura 
catalana a l’estranger, en contraposició a 
altres ambaixadors que servien —amb la 
protecció oficial— productes adulterats, 
i féu sentir a múltiples congressos i a 
múltiples institucions científiques la veu 
d'un poblé oprimit i oblidat.

Tota aquesta activitat a l’estranger fou 
completada amb conferencies i curséis a 
diverses universitats i a centres culturáis 
d'Europa i d'América, on Aramon desper
tó o encoratjá vocacions de catalanófils. 
Els estrangers —i els catalans, no cal 
dir-ho—han tingut sempre les portes ober- 
tes a l’lnstitut d’Estudis Catalans i al do- 
micili particular del senyor Aramon, el 
qual no ha planyut mai les hores per aju- 
dar-los i per animar-los, i que ha fet tots 
els possibles —des de l’organització de 
sessions científiques fins a l’organització 
de sopars— per posar-los en contacte els 
'uns amb els altres i per fer-los viure de 
prop la realitat de Catalunya.

Com a conseqüéncia d’aquests anhels, 
Aramon ha muntat des del 1961, dins el 
marc deis Estudis Universitaris Catalans, 
uns cursos d'estiu per a estrangers, per 
on han passat gairebé tots els catalanófils 
que avui s’agrupen a les diverses associa- 
cions que arreu del món promouen la cul
tura catalana. No debades el 1976 Aramon 
fou nomenat conseller de l'Associació In
ternacional de Llengua i Literatura Cata
lanes, i no és casual que la collaboració 
d’estudiosos estrangers ais quatre volums 
de la «Miscellánia Aramon i Serra» (en pu- 
blicació des del 1979) siguí tan nombrosa.

Aquest mestratge constant i profund de 
R. Aramon i Serra ha estat exercit en 
circumstáncies difícils: en un país desfet, 
sotmés a una vigilancia policíaca cons
tant, amb una familia a mantenir i amb 
uns pressupostos de l’lnstitut inexistents... 
No és estrany, dones, que Aramon no 
hagi pogut dur a bon terme, al mateix 
temps, tots els projectes que li haurien 
fet ¡Musió i que li haurien exigit una de- 
dicació que era necessária per a altres 
coses. Així i tot, ha pogut realitzar una 
obra important com a -editor de textos 
antics, com a historiador de la Renaixen- 
ca, com a lingüista i com a bibliógraf.

No seria just que oblidéssim aquesta 
obra, encara en curs. Per a mi, pero, la 
millor obra del senyor Aramon són els 
seus deixebles, ais quals ha lliurat el 
millor de la seva vida, sense servir-se'n 
sino servint-los, a vegades amb una apa
renta irónica pero sempre amb un cor 
molt ampie.

JOSEP MASSOT I MUNTANER 

Enguany el Premi d’Honor Jaume l a una persona ha estat atorgat a Oriol Martorell que, des de la Coral Sant Jordi de la qual fou el creador, tant ha servit la nostra cultura. El Premi d’Honor Jaume I a una institució, ha estat atribu'ít a Acció Cultural del País Valencia.El veredicte d'enguany és completat amb sis premis d’acció cívica, amb els quals han estat guardonats Bartomeu Bardagí, mossén Pere Llabrés, Pere Manzanares, Montserrat Martí, Vicent Pitarch i Maties Solé.Publiquem les paraules que, a l'acte de lliurament, pronuncia Vicent Andrés Estellés en nom d’Acció Cultural del País Valencia.
Digníssimes autoritats, senyores i senyors: 

En primer lloc parle amb la satisfacció de 
trobar-me en aquest acte, que permet com- 
provar que el nostre poblé té memoria i té 
voluntat col-lectiva de continuar endavant. 
Vuli expressar I’agraíment d’Acció Cultural 
del País Valencia peí reconeixement que el 
Premi d’Honor Jaume I representa, a tot 
el que dia a dia anem fent, un grup nom
bres de valencians, per la recuperado 
cultural i cívica de la nostra térra. Agraesc 
el premi, en nom del nostre President, 
senyor Joan Fuster, que avui no ha pogut 
venir ací i que m’ha pregat d’excusar-lo, 
i també en nom propi. Moltes grácies a 
tothom.

Acció Cultural del País Valencia, ja ho 
sabeu, és una entitat jove, a penes amb 
cinc anys de vida, que tanmateix ha tingut 
la capacitat de collocar-se en la primera 
línia compromesa i constant de la defensa 
irrenunciada deis drets de tot el poblé va
lencia a la nostra cultura i a la nostra 
llengua. Sense vanagloria, pero sense en- 
congiments ni timideses, amb el treball 
silencios de cada dia i, quan ha calgut, 
amb la veu multitudinaria i rotunda de mi- 
lers i milers de persones en concentra- 
cions i aplecs, en posicions de fermesa 
irreductible en moments decisius per a la 
nostra vida col-lectiva. Sens dubte, no és 
ara l’ocasió de fer un balan? detallat d’una 
tasca d’anys que el Premi Jaume I en certa 
manera consagra i assenyala. Aquest ba
lan?, quan es fará, ens permetrá de saber 
fins a quin punt -hem sabut i hem pogut 
desenvolupar les línies cabdals que ens 
tra?árem en fundar l’entitat i com cal que 
treballem en el futur.

De tota manera, deixeu-me dir que, al meu 
parer, la gestió d'Acció Cultura!, que ara 
heu premiat, pot sintetitzar-se en unes po- 
ques paraules. Són aqüestes: hem volgut 
donar coherencia i eficacia a molts esfor- 
?os iniciáis al País Valencia ja fa molts 
anys. Per exemple, quan grups clandestins 
escrivien a les parets aqüestes dues con
signes: «Parlern valencia» i «Valencians, 
unim-nos». Potser no hem fet sino des
envolupar aquelles ¡dees i donar-los mate- 
rialitat. Peí cantó de l'idioma, a banda els 
innombrables curséis —especialment els 
de les Campanyes Caries Salvador—, hem
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aconseguit que el caíala siga ja obligatori 
en una part de l’ensenyament. Hem barrat 
el pas al secessionisme lingüístic i, tot 
comptat, hem aconseguit donar a la nostra 
llengua un protagonismo fonamental en 
l’actualitat valenciana. D'altre costat, i peí 
que fa a la cultura, hem treballat en l’edi- 
ció, hem restituít per a la memoria popular 
dades significativos de la nostra história 
—com ara el 9 d’octubre i el 25 d'abril—, 
hem defensat el patrimoni artístic i natu
ral del poblé valencia, hem organitzat colo- 
nies de vacances per a xiquets i joves deis 
PaTsos Catalans, hem organitzat recitáis, 
conferencies, exposicions i tota mena d'ac- 
tes públics, des deis més restringits fins a 
aquells vertaderament multitudinaris com 
els diversos aplecs celebrats a Valencia, 
Alacant, Castelló de la Plana, Xativa o 
Gandía. Aquest esforq, l'hem centrat sovint 
en l'exemple de fets i d'homes cabdals de 
la nostra historia, com és el cas de Manuel 
Sanchis Guarner, un auténtic combatent en 
la defensa de la llengua catalana i de tots 
els nostres drets ciutadans.

Tot aixb i molt més hem fet, pero cree que 
és molt més important que hágem aconse
guit un objectiu que semblava molt difícil, 
quasi impossible: la vertebració del País 
Valencia com a una unitat, per damunt de 
tota mena de divisions artificiáis. Hem tre
ballat també, dones, per la unitat deis va
lencians.

Aixb no ha estat obra d’un petit grup. 
A hores d’ara, Acció Cultural está consti
tuida per vora set mil valencians d’arreu 
del país, agrupats entorn d'unes reivindi- 
cacions que abans eren molt i molt minori- 
táries. Són fets —i no h¡ ha una altra ma
nera de dir-ho, tot i que Tafirmació puga 
semblar exagerada— que literalment no te- 
nien precedents en la nostra historia més 
próxima, ni tan sois en els episodis del 
valencianisme anterior a la derrota del 
1939. Perqué, insistesc, l’important no és 
ja el nombre de curséis o el nombre d’as- 
sistents a un aplec o a una manifestació: 
l’important és la línia conductora que fa 
que durant anys, día per dia, les reivindi- 
cacions culturáis i lingüístiques —cíviques 
en última instancia— del poblé valencia 
hagen estat presents per a milers de per
sones, pertot arreu del nostre país, en to

tes les nostres comarques i en tots els 
nostres pobles i ciutats. Fins ara, el valen
cianisme havia estat, sobretot, un fenomen 
visible en uns pocs llocs, especialment 
Castelló de la Plana, Valencia i algunes 
altres grans poblacions. Avui, el valencia
nisme s'ha estés, perdura i augmenta per
tot. Aixó és el que dona importancia a l'es- 
for<? d'Acció Cultural. Aquest premi, si bé 
representa el reconeixement del que s’ha 
fet, hauria de ser una invitació per assolir 
un coneixement major deis problemes va
lencians, ací. Vull recordar, en aquesta 
perspectiva, unes paraules de Joan Fuster, 
pronunciades a Barcelona fa alguns mesos: 
«Ací, i entre nosaltres, només és "nacio
nal” alió que abraca tots els Paísos Cata
lans. Que cada "regionalisme" hagi de pas- 
sar per les baquetes del seu entorn par
ticularista és una altra cosa, i cadascú fa- 
rem el que podrem. Pero, per a tots els 
catalans, per a tots els catalanoparlants, 
només h¡ ha una resolució clara (...) o 
Pa'ísos Catalans o "regionalisme” en el mal 
sentit de la paraula.» Aquesta conclusió de 
Fuster, hauríem de compartir-la tots: Vos- 
altres, que veieu la vida del Principat des

A Pacte de lliurament, el 26 de maig al Saló de Cent, Vicent Andrés Estellés és felicitat per l’acalde de Barcelona. Darrera Pasqual Maragall, Huís Canilla, president de la Fundado Jaume I, la senyora Canilla i Oriol Martorell, guardonat amb el premi a persones. (Foto: Barceló.) 

de dins i la del País Valencia i de la resta 
deis Paísos Catalans des de fora, i nos
altres, valencians, que estem segurs que 
el futur de tots i de cadascun deis nostres 
paísos és indestriable i únic.

Per acabar diré que molt sovint hem sentit 
a dir, els últims temps, que necessitem 
continuar treballant, no amb els mateíxos 
sistemes d'abans ni en les mateixes cir- 
cumstáncies d'abans, pero sí amb el ma- 
teix esperit de resisténcia, amb la mateixa 
constancia i amb la mateixa perspectiva 
d'unitat, a Tuna i l'altra part duna fron
tera inexistent. Entre catalans del Principat 
i valencians no hi ha cap més frontera que 
la que puga haver dintre de nosaltres ma- 
teixos: la frontera del desconeixement i 
del treball separat i no sempre parallel. 
Aquesta és la frontera que cal debolir. Ac
ció Cultural del País Valencia, més obli
gada a partir d'aquest premi que abans, 
continuará la tasca, prou feixuga i prou 
llarga, de debolir-la.

Vull acabar ací. Novament, moltes grácies 
a tots.


