
La hita psr la Uengua, la Uuita pel "m& Ilengua nacioaal" ha de -la seva 
ñridench poütica ai un pmpma popi de nivindicaEions socmlingeistigueg Cal 
un programa de polfriea üngrllsrica que deñneixi ds usos socials necesseds en & 
difmts hbits com a dx de les mobilitwions i accions de Umta per la U ~ g o a  
Aqiacst pogmma ta de permetre anar avanpnt menire els objectius polítics gcaaals 
no s'bagin sonwguit i, d ' a h  banda, el fet de pomir una poUtica IingUfsti- 
caben definida, hade fer que la coagwsta del poder politic pgui mpmmm I'a- 
&finitiu en 111 nod tzac ib  lingüística tot superaat possibles e w ~  coa &del cas 
idand8s.onel~politicpropinohae~tal~d~~etarun~s&omnalit- 
s i 6  lingüística. 

PelqnafaQacs,dOactame~fpollticdelallnitapwkUengua,podemd 
els s e m i s  principii d'un moviment "perla Umgua nacional": 

a) Cal elaborar un programa de ~ n d i h n c i d  lhg8Istica que deñneixi eIs IW)B 
üngkhics neccssWs m ds diferenis hbiis. Aquest programa ha de ser I'eix 
de les argumentanas i reivinbions. 

b) Cal xeivindiea~ am a objactiu generai de politicallligulstica i ' ~ i U l i 2 n t  rlnS- 
ca del catald, 6nic marc político-jddic que pot permeue un p d s  &m- 
maihci6&laUenguacatalana 

c) Cal recndar que el marc poUtic deñnit per la Independpncia éa I'exemple 
mésclar de üeciament iguatiian i nonnaiiaador. & per aixb que avui tots eki 
moviments & Uuita perla Uengua que s'insereixin en el nome país, swise 
que s'hagin de eonfondre amb el moviment pontic mdepenñenüsta, s'han de 
m ~ ~ e  en unes posicias ckramentflloindependentirtes. 

L'INICI DE LA DESNORMALITZACI~ LINGU~TICA A TARRACONA 

Manei GüeU i Junkert 
Jordi Rovua i Soriano (Tarragona) 

La imposici6 del casielb sobre la Uengua caialana en els usos administratius va 
comqOi?ncia d'un pmés & coniinua pressi6 exenida per part del z p e  pe- 

ninsular mes poder6s, CassCUa. en pugna histbnca amb la resta de n a c i a  i W  
tiques. 

Els objectius de la mona d l a n a  eran ben clan: stendre el s u  poda hege- 
mbic atota k península. Oo més .heqívocament es veu la voluntat d'incorporar un 
@s. és en i'anorreaoient de les seves bass culturals (amb la llengua al capdavant), 



bl': tot mbsiituiot-lea pt bs dei coqwhbr. En aque8< mti t  i sarse cap meaa de dubrc, ' hem de situar cl ptmi d'intluió a l'any 1715 amb ladenota de la guerra de Successió 
i la subsegüent répmsi6 exen5da pel m0 poder. 
La base jurídica robre la qual es va fundar I'aeluació polilica contra el c a a  va 

serelDectet&NwaPlaata(de 16degemrde 1716). Qitan vacessardumbatde 
les mes .  va prendn inici el m b a t  per al domini üngiüstic. 

L a  ciutai de T-a no va &ser pas una exccpci6 en la imposicib a tois niv& 
de la nova llengua del pais vei. Tot seguit presentem algimes dades hWr¡ques sobre 
els orígens d'aquests pocás, que vscrem fent a m i 6  a alguns aspectes que ens PO- 
den donar una perspectiva general de la impotici6 del casiellb m tMs els aganimes 
i insti~~~ions oficds de Tamgona. Dos s6n els vessants que nacuuem, el de i'orga- 
nieac6 gwernamental local i el de l'eclesiastica. Hem d d e r a í  que són els das 
Bmbiis mstitucionak m& ~~pwfniatiwi a nivell local. Les fonts que seguirem s6n 
ccmstitiildes per Sanes de ~gistns,  les actes mtmicipais i els llibres sacrame@, 
documemeci6 con- que anexa des d'alguns segles abans. 

Inequíwcamtnt aquest potes repssiu va anar en clar denimmt de la üengua 
cetalana, que S& rele@ a un pla d'uiiiiaa~i6 infomal i esireictament famüiar. 
PDdan canpvndre milla el pm& d'imposició del casiellb a Calalunya ti ens cen- 
trem en un hbi i  caintet, dins una perspectiva l d t a  de ia qtiesti6. Tarragona, 
oom una de les princw ciulats del Principat i com a centre neurillgic. tant de I'or- 
ganiwió miüw com de l'eclesihsiica, cmslítueix un exemple immillorable pera 
cmhe~canes vadesenvoliiparsquestanalitPdaiapaiEria. 

Malgmt que le6 aopes Ffipistes enaeasin ata cintat el 14 de julio1 de 1713 (en 
wtut del compmmis signat a Hospitaiet e m  els dos b8ndols, toi dmnvolupant les 
ciausuiles estipuhds a Uüech), els canvis Pnibsrea m& tard. Pel que fa a I ' w m r a  
del mmiskni municipal, aquega no es va vente af- fm i'11 de mvembre de 
1715, quan un privüegi reial ratificava eis tmmenmenís deis regidm, encara que de 
manera inierina. El Decxet de Nova Plania antrh ea vigor al canenwent de I'any 
1719, dara en qUe cessa l'eamenta& interinitat~apíkací6 del Decret venia vincule- 
da a la creació Gana "Real M u l a  & la Ciadad de b i a n a  y demás ciudades y 
v i lk  cabezas de CamgimieNo del Riacipado de Cataluna" de 13 d'octubre de 
1718). 

D e m t  de tan& el8 fets generals. cal murar-nos ara en la documentaci6 del 
pmpi municipi, per tal d'escatir el bendejmient de la iiengua catalana. 
Els Uibres d'actes del ConseU Muniebai ~ í ~ e ~ u l i e n  el canvi idiomsúc des 

de 1717. ~'úllunsacta~ue trobami&poaadatade 13 dembre .de  1717. i 
la primera acta en caslellil és de set dies deaprts, el20 de setembre. A panir d'aquesta 
última data el castelih es geuemütza ai wta M e  documental. Eren els primas 
anys de l'ocupaci6. A nivel1 orgbnic encara w es fenien les idees pmu clares. Per 
aixb ham escfiu al nou Tinent de Comgidor D. Pedro de Saura Valm'cel, que era a 
Barcelona e s p t  mires. Aquest, en m, admp un pare11 de missives d'on 



s'exlreu que "... queda extinto el Concejo de d[ic]ha Ciudad y mando a los conseje- 
n > s s e f u e r e n , ~ s e l e s b a V i a a ~ ~ ~ e l e m p  leo...". P e d r o d e S a u r a ~ ~  
iant uim m cs nom& els nous regid=, que ". .. se mantenga o wibsista como 
e8iava el amcejo de d[lclha Ciudad, m en nombre de Concejo, si de Ayuntamiento." 
No mbem cap re-cia concm a 1'1% o Mibici6 del mtal& perb s i  una decidida 
voluntat d'eiadicar el tetme de 'con?&' i substihiir-lo pel d'Ajuntamen1: "...bien 
eniendido, que al Ayuntamientono se le ha de llamar Concejo, por estar este abolido 
y quitado...". &&a signüicatiu mbem el Eet de la doble titulacid que figura en les 
&-rimeres mes del hbre d'actes d'aquell any de 1717. Al wmenpnent Uegim 
"Lübre, o quadem ahont estan wtgioats los Gmcells o Ajuntaments. tgiguts y cele- 
W s  per los illes. Cmwls o Ajuntament de k p(rese)nt Ciutat de Tarragona en lo 
arrmntany de 1717.5a l  11 dejuiiol de 1717 ...". Enaquebdata,s'inSereiX un 
nou tb1: S i  Capitular y de Ayuntamiento en dande se bailan cm-S los 
A m e n t o s  tenidos y celebrados por los Illos Consules y Ayuntamiento d.esta 
Ciudad de Tarragona. Con aústencia del nle. Sr. Don Pedro de Saura y Valoarce1 
T(eoient)he Corregidor de esta Ciudad desde U) de julio en que tomo pocession 
d(ic)ho Sr. Tb. Conegidor hssta fin de &o." 

Pe3 que fa a l'organi~i6 eclesi8stica. ens Iiem de r e m e  als regimes pro-  
pteals de: bateii, mañimonis i Wits. El canvi no es p a l d  &una manera tan radical 
cm hun vist qÚe s'esdanngue en les actes municipais. Es come@ per hrir-hi  
algunes putides en casiel& <lue anaren iacrementant en nombre fins a iguaiar el de 
l e sh tes  en cata& per. ñnaiment, superar-lo, i acabar bandejmt-lo defmitivament. 
Jh impommt femama que aquest femen no mceh a poc espai de la fatidica data 
de 1715, sin6 més d'un segle despds. 

C m  pcdem obswsr, sembla que i'adminimaci6 eclesibtica s'bavia sabut man- 
tcnir, en sentit, 81 marge dels dictamens politics del nou poder. En podriem 
catar una alüa expkaci6 en la naiuralesa d'aquests xegisües: woiacions sobre la 
vida i la mo2 de les persones. És una documentaci6 m& social que no pas política, 
m% popular que no pas of~cial. 

L'anv clau eS ara el 1838. En el llibre XXV&. de bmtimes (1830-1838) comericen 
a inserirá algunes partides en idioma casteilh, a de mijan febrer de 1838, i a 
la fi del nibre la pmporci6 de partides d'ambdós idirmes ja s'ha equilibrat. Aguest 
equiübri, junt m b  la pmgmsiva minvade Les partidas en caiai& persisteix en els dos 
agüents Uibres (1838-1849, i 1849-1852). per0 en els que vénen després I'Jnica 
üengua que figura 6s la castellana. En el llibre XVe. de matrimonis (1823-1843) 
també s'obserua I'aparicló de partidesen casteUB l'aay 1838. L'equilibri es aen~ad, 
en -ent del catalil. ja en el llibre saent.  Fialmenc en el llibre W. d'Wits 
(1837-1852) tomem a coohastar aquesta observaci6, encara que aquí la constatem 
unos mesos m6s tard, concretamenl. el mes de maig (del mateix 1838). Un precedent 
a tenir en compte el mbem I'any 1831 en el mglament del semi- que en el seu 
article 16 deii  "En las clases y fuera de ellas hablarán los Colegiales en el idioma 
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cmelbm." No resulta Gdlcil vincniar ds fM*: d'aquesia normativa a l'enidicació 
dei catalh en els emnyameatp deis seglan, en aqoest pedode. 

De I'anU.4 d'aqoest pro& es desprtn <lae es va dma m e  d'mia maneni radi- 
cal en I'admini*6 c id ,  pea3 en canvi d'mia msmri molt m& knta a la cÚria 
eciesiastica El m i q m e n t  d'aquesia situaci6, amb excepci6 del curt periode de 
temps de govem de la Genedital dumt la Segona Repíblica, ens va arribar no fa 
pes gaVes anys. 

Les dades que ens v e a i e n  ~ssevenu aquestes considenrmns en i 'bbit  ecle- 
&tic apareixen. enla segona meitat riel no- segle. massa irregulars i <tispersesper 
a poder hture'n un baianc aceptable (a la pimeria del segle xvm mm& hi havia 
una pantqlria a Tmagwa, puo en el segle xx se'n compten m& de mitja domna, 
m& dins l'espai rnba). Les dades de I'admiis~n~i6civil sdn més assequibies. FMI 
amb I'adv&t &l mu codstrxi democratic que L'AjunCament MiB a rrciiperar 
la no- llengua. Ahí s'apovs, en la sessi6 p l e W  de 19 d'abril de 1979. i poste- 
riorment en la Comissi6 Permanent del dm 23, en- que cal fer constar que amb 
anterioritat, en dates mis, i de fmna i aYLlada, i'idioma eatalh ja s'havia 
fa servir en al- documents de la casa de la ciutar. 

És un acte de justlcia evocar el record d'aqnells caialans. i ciutadans de Tarrago- 
na, que van vem mncats ilm drets üngüístics per la femtge i intransigent actitud 
deis qui ens manllevaren les Uibertats. També en aquells dies d'inici de la &vallada, 
deben segur hi hada qui amb optimiime i esperanp desitjaria pronunciar els mots 
que Rwira i Vigili deid anar des del m& pofund de la seva Bnima: "Hem visi 
I'kx&, vemm el wrn. 1 p. que he visnit i desait els danas dies de la cai- 
voldria vi- i descriure els primers dies del mkqtnmi." 


