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represmtats I'hivern passat a Barcelona. textos en que la descuran~a
en la manera de dir-los 6s total. inherental tema,al context social dels
personatgesmarginals ...Tmmateix,
aquestes obres laxes, plenes de davallades a la colloquialitat no catalana, mostren una coherencia que
desapareix en la forma oral.

ginava als escenans. no van suposar capvalor perdurable, mdgratla
bona inteni-ió.
-~
~

P R E S S I~ O L ~ T I C A
1 PRESSIO FISCAL A
LA TARRAGONA
DEL PRIMER
QUART DEL SEGLE
XVIII. LA LLENGUA
CATALANA EL 1725

Als textos que d'antuvi (per p r o
postesd'estilod'alhammajdegaden el catala, no hi cal fer comentaris. Al cinema, feta I'exclusi6 de la
tragedia haduida per Riba (potser
ens n'hem d'alegrar), hi bobem tots
Hi hafaiiadesqueprovenendel text els altres tipus de text citats, amb
mateix,perhn'hih~d'independcnts més incoher~nciesorals i sense
Mand Giiell i Itinkeri
del que hom ha escrit; trencaments I'oportunitat d'eliminar-les.
entre el moment, el Iloc. el perxiAlsmusicalspot passar qiieel com- "Mai el sentiment catala no ha tinnatge com
un
no
positor desconegui que en una pa- pt tmtaforsa irqmbativitatcom la
s'expressa com un quiiiqui, ni a la
..
raulahi hahiat,onenespanyol
. . hi ha vigilia deladesfeta wagicade11714".
,ttvr.>*.
diftong,oquel,accentuaciúnuroin. Pierre Vilar ciipsava aixi I'csperit
Enheelsdastipusdetextcitats.n'hi cideix en I'una llenrua i I'altra. que es viuria a mitjms la segona
ha de ben di;ersos: els del teatre L'autur de la Ileha, tampoc no d k a d a d c l ~ ~ 1 1 1 . L a d e s f e t a a ~ 1 1 ~ f i
baduit(clissicono)ambconcessio- escnuhabitiialmentencatal~,nose referencia(l'lldesetembredel714)
nsrxcessives. En alguns, s'hiobser- n'aduna; Ilavors. si el director con- pOSaVafi.3tota linanaciói la sotmeva un afany incomprrnsible sidera aquestes qüestions massa tia a una alha naci6 cn ple prnces
d'acostar Moliere o Shakespeare a siibtils i que no valen afegir-hi una politicd'absuliitismecenbalitzador.
la situació del catali avui en uria nota, els actors s'exclamen, inútil- En mans dcl po~lerborbhnii, CataRarcelonad'escassissimesacpiraciw ment, d'haver de cantar o de dir lunya s'hauri d'empassar tots els
ns(quenosabemsi ja existeixoalgii malamentel qiie tota la vida handit canvis sncials. econ6mics i politics
pmsa que hauria d'existir). Si en bé. La mateixa lletra (amb tots els que els ci~nqueridorscreuraii
t
una seda adients per a I'obligada iiitepació
aquestes traduccions rebaixades, hiats) hauna p a s ~ com
que fnrmalment s6n molt allunya- davant els ullsd'un lector atent;pel dinslaCorona hispdnicamon~~polidesdeI'oriirinal.en
reiiresentar-les fet d'atenvrr I'oralitat els textos es tzada Per Castella.
m
.
hi rebaixen lescaracterístiqiiesdela tomen perillosos.
Els únics caiivis que aqrii eiis i n t r
fonPtica catalana, ens trobarem daTota protesta quereclami méscine ressen són, perh, els socin-econhvant: adaptacions per a mpnors o
ma, mes videos i mes segons ,quin mics i mes coiicretament, com van
adaptacions menors?
teatreen catala resulta corprenedo- influir en la Ilengiia i en la hisenda
La manera d e dir-los no sol ajudar ra. Un filblegprefenr.i un kpanyol dels catalans. Per aixh estnichirani,encaramenys,refor~arcIs textos decent a I'escenan o a la pantalla, rem el present article a partir d'una
escrits directament en catala, de quenopasuncatalAimpresetitablc. dualitat fatal, Ileligiia i fisralitat.
tema actual, de nivel1 literari, en Perh el públic no es compon sola- perqu6entenemqueelconquerid(ir
que I'autor, per por dels prejudicis ment de filhlegs. i elis conformem va venir a arrabassar als catalms,
man's land" lingüística un se sent a inentalment tendim a dispensar les
cobert dels atacs.
faltes. oueabibu'ün a causes aueno
tenen res a veure amb I'honcstedat
La dicci6 sol esser ambigua en els deis qui en
textos bilineües.
en els auals hom
~"-~--.
pretén de refl-tir-hi la "realitat", 1.a Ilenpaoral noésun tema prou
unarealitatquebiementrelesdlf~ seri6s al teatre, als espectacles i
rents que el panorama del país p r e menys enrara al cinema, on invalisenta. M& que no pas derealisme. daqualsevolintmtdecrear-hiobres
diria que es hacta d'un cert natura- d'art. Aquesta situaci6noafavoreix
1ismeingmu.i vull recordarqueles els textosdramAtics. nilesarts esc&
mixes de m0116 que el teahe natu- niques. N la culhra de debh, sin6
ralista, amb pnüja de verisme, ha- una cultura de circumsthcies, gairebe de per nure.
~~
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EL CATALA EL CASTELLA
ABANS DE 1714
La literatura castellana. florent el
segle anterior, havia marcat unes
pautes culturals a tota la Península
i havia dunat un empit al seu ¡di+
ma, que es deixava sentir molt fortament en el Principat.
La~rps"6inic'.lectua1~r"-cñstr'1ana, ja s'havia iniciat el segle XVI,

amb escripiors com Luca Marineo,
d e la m i del qual, seyons
I'histnrtador ,\iiloni~inion.li,;\,ii*ii
srbrtit afirmacig,n\c<im ara ' I i Icngua española hazc ventaja a todas
las otras en elegancia y copia d e
vocablos (...) y la causa d e ser muy
m65 perfeta que todas las otras lenguas vulgares es por la conformidad que tienecon la latina ( . ) donde más polidamente se habla cel
Ilati> y donde masperfeta quedóes
en Castilla".
Dins el marc peninsular, I'idioma
castella esdevindrh quclcom scmblant al quc en cl segle XIX fou el
francés,oalqueavui ésl'angles. Els
eshidiantsdedretaprenicnjuiitamb
el Ilati el castella, i el prestigi litera6
dequegaudia havia estatcliusa que
bona part dels escriptors catalans
passessinaescnureencastella.Forp
il.lustratiu 4s I'exrrnple d e Jeroiii
Pujades, I'autor del famós "Dieta,¡",que va comenqar la seva obra r n
catala. perb acaba les dues terceres
parts en castella.

El poble catala encara no havia entrat aire en contacte amb Castella
p i r iiiiciar cap pnici.\dt diw<-atal,iiisr,acii> Di. Irt ver, 1637.. cl ,iurisla
Didac Cisteller (autor d'uii famós
"Memorial en defensa de Iallengua
catalana") ja assenyalava que a les
conhades de Tortosa, Girona i Lleida, veien algún castelli nomes de
tant en tant, cada dos o tres dies, i
qucsolienvenir depas;pel quefeia
a indretsmPsinteriors, Solsona, Vic
o Urxcll ".. si ven algún castellano
es por milagro ..."
A I'imbitoficial també imperava el
catala. FI govem i I'administració
del Pruicipat iiomCs s'expressava
cii catala: actes, constitucions de
Cort, disciirsos parlamentaris, etc.
Adhuc en adreqar-se als rcis de la
Cnroiia castellana, ni>drixaven de
fer-lioencata1a.i rnrnigdelñguerra
deSuccessiócapsmilitarsaliatscom

torcn l'almirall angles Wisliart o el
general frances Guerchy, s'havicn
d'adrgar al goverii local barceloni
en catali.

En hrnbits academics d'alta vnlada
(Cervera, 1'AiadPmiadeBmesLle- PRESSIÓ POLiTlCA CONTRA
tres, etc), imperava el castella. par- EL CATALA. 1715
lat~elsnoblesquehavim~assatpel E,, .IS pniners
de la pl,stgiirCol.legi d e Cordelles (o Real Semide slicceusii>, pri.viament a la
nano d e Nobles d e Barcelnna), on redacciódcl Dccretde Nova rlalita,
jesuites
havien tiilgiit Cura de I'lntendent Ge~ieralratifio va escastellanitzar al mi.s possible tots
uil itlfome consu~tiuper asels seus pupils (com havien fet en sessorar Madrid de la realitat catatotes les %ves escoles al Prilicipat larla,i p r qLie
~ feia a l,idiorna,
des del segle XVI)
vaira:"... xilamenteablam en su lenperh
nomes fria
als gtla rnatenia <PIScataians>, y ninambits m,+ cultes, car el poblc ,lo @n comúnasta ahora exribia!sino
cntenia
altra cosa que el catali, El es en Cathalan, sin practicarse el
s i n d e urgel,lita de 1630 es dispo. umdelaIenguaEspano1a;bienque
sava I
' de predicar
~ en ca. ~ esta comutimente
~
se~ entiende ~por
tala: .,y comoen este PrinOpadode las personas que Iian seguido los
E"dios de Lrhac; peroen nada d e
,-ataluíla otro lenguaje que el
thalannolepuedanpercibir la gen- IdGvnte
Rustica".

que en todas las Escuelas deprimeras lehas. y de Crammatica, no se
P
~
~
1
~
~
~
~
(:"'h"at1a *'2i'rihir~iiIlablarc,n J
dentro de las Escuelas". Amb tot,
Felip V,a la Nova Plaiitaes limita a
iiitroduir el castella a la Rrial Aiidiencia. i'er una memhria de prnstesta que el 1716 els jurats d e Mallorca van a d r q a r al rei, sabem que
lesordrescursadesencastellaperla
Reial Audihcia causaven la incs
gran confusii,, perque gairebé ningú no el sabia, i els batllcs i jurats
mallorquins no entenirn les ordres
que devieii exccutar. Tampoc no
podicn consultar amb iiiri~ú,be
perque ningú altre no coiieixia el
castella, bé perque i'afer de que es
tractava era lnassa delicatperquese
n'assabentessiii persones alieiies al
govcni local.
Putser el Decrrt de Nuva Planta no
va especificar-ho del tot, pero les
reglamcntarions que se'n derivarrn van posar especial cura la qüesti6 contra la Ileiieua catalana. Tosé
Rodrigo Villalpando. iiishuia els
nous corregidors sobre aquest afer:
"pero c o m , a cada nacion parece
que seiialO la natiiralqa su idioma
tiene enest<imucho que
vencer el arte y senecesita dealguii
tiempopara lograrlo. y masqiiaiidu
el genio de la Uacion como cl dc los
Catalaiieses tenaz, altivo, y ainaiite
de las cosas d e su Pais, y por esto
parece comhciiieiite dar sobre esto
instmcciunrs y providencias mui
templadas y disimiiladas, de mallera quese colisiga el efecti]sin que se
notrrlcuidado."Sabienque" ... los
Catdaiies sentiriaii mucho que se
les despreciase
~
~ o violentase
~
el? ~
esto ..." is'estaven deprovocar quelcom. FrancescFerrer iCironésaplega aquestesnoticies i nioltes més ~ i i
la seva obra sobre la persecució política la Ileiigua catalalia,
L,

teordinaria (...) mandamnsa t a d o ~ El Consejo deCastillaqueva inforlos
que tienen
de al- mar F,elipVsobrcel Decret deNova
mas, que m a n d o enseñaren la doc. planta, l,aconCelle imposar rl caste. Apxap"ambi'ajutdel'eiicalpment
~inaChristiama.segúnlesestáman- lliatotelmúnjurídicde~atalunya: delfuncionariatcastell~,uriidioma
dado,laenseñensiempreen lengua plets, processos cjv,ls i cñminals, forani, qiie ja s'havia introduit en la
corregidones,
~ ~ i ~ ,~ f i . literatura del país. ana prciient cos
Cathalana.paraquetodosla entien- ~~~l ~ ~ d i &
dins la vida social i jurídica dels
dan, y sepan lo que han d e creer y bunals de rustiCia. etr. T t a m h ~
~ ú m e r oIZ /arosi de 1993
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PRESSIÓ FiSCAL. ELS
PRIMERS ANYS DE GOVERN

MILITAR BORBONIC. EL
CAS DE LA CIUTAT DE
TARRAGONA
El julio' de I7l3 la ciutat de
gana va ser lliurada a les *'pes de
Frlip V en virtut del pacte
d'Hospitalet. En els mesos subsegüents, la maxima autoritat de la
ciutat, el cbnsol en cap, era supeditata la jerarquia de govern militar

borbbnica,concretamentalmarqu&
de Lede i al duc de Phpi~li.Per damunt aquests, nomes hi haviaa
I'lntendent general JcwiPatiiio. que
responia davant Felip V.
Lesdespesesmilitars delacampanya de Catalunya es faran gravitar
sobre els pobles i ciutats del Principat. Tarragona, placa forta i enclau
portiiari ideal pera I'abastimcnt del
setge de Barcelona, va veure's obligada a contribuir amb sumes tan
altes, que duplicarien. triplicarien i
qiiadriiplicarienclpressupostordiiiari del municipi.
En aquest piint, les actes municipals que donen fe de
de'
Consell, podeii assabentar-nmdel
procés que va
Tarragona en
aquella mnjuntura política, u11pro-

empraven M) dels seus conírares i
quahe embarcacions, per al carregament i descarregament a la costa
tarragonina. El 22 d'agost de 1713
elevaven una queixa al Consell en
aquestsentit,preocupatsperquPen

el trasbals d'aquestes jornades ja
havicn perdut dues de les quahe
embarcacions,

mbfegues(matalassos)peralatr~
pa. EIConsell, quenomésen disposava d'unes 1 9 , els les va hamehe
amb tota la bona voluntat. Poc després les va veureretornades, per ser
insuficienb i augmentada la demanada en 1.500 mhrfeguei. La feina
va serpera fabricar-lesen pocs dies
i poder Iliurar-les a temps. Va
subhastar-se la feina a un equip de
quatre corders coneguts de la ciutat, que les van
a lliura
ga, Despds
emplenar-les de
palla o quelcom tou
era una
nova despesa a afegir,La
de
les mhrfrgues, a mes dlís lbgics
maldecaps que va ocasionar, va representar al
una despesa
de 2.0W 11, El mal son reapareixia

El gremi de pagesos també va
veure's obligat a fer 'extres'. Amb
motiudels"repartimenb" pera les
cavalleries de I'exercit, la ciutat de
Tarragona devia aportar 206 quintals de fematge (8.569 kg.) i actuar
subsidiariament si algun dels poblesde lacomarca trigava acomplir
la mateixa obligaciii. Aixh passava
de 371 es repetia tambe a
dos anys mes tard, quan el commprincipi de 1716.
dant de la placa tarragonina i el cap
b) Per a I'exsrcit eren necessaris d'un batalló suis es presentaven a
una serie d'elements per a fermi- casa del chnsol en a p demanant-li
nimament confortables els cam- 600 mhrfegues. abans de tres dies i
paments: palla, Ilenya, oli per als no volien les usades, car havien de
Ilums, etc. Tota la qüesti6 dels ser "bones".
allotjaments de la trentena
21 de setembre de 1715 el sotsd'oficials que tenienaquestprivi- delegat de I'lntendent General
Iegi, forma part d'una
2.290 quintals de llenya i 200 de
molt mes ampla i complexa. diff- palla per al consum de la tropa fins
cil d'escatir en poqiies paraules. a
de 1716,La ciutat
negh

dubte va constituir una de al.legant que ja feia despesa de 4W
Iescarreguesmés tediosesidures 11, mensuals en concepte de Ilenya,
que van
de
carbóoli,candelesitotderoxsmés
césfacilmelltextra~olableaqualsehabitanb de la ciiitat, ja que ens pera la tropa.
vnl indret del Principat, i perfectaciinsten evidencies inqüestiona.
meiit exemplificador de la realitat
hlrs
ao,iest
C) On m6s va deixar-se sentir la
.... . ~.
~
1~
catalana d'aquells dies.
pressid filispista fou en les impoTornant als complemenb necessasicions fiscals.la
tingut ocaL'aportació de la ciutat pot dividir- ris per a la vida del campament,
siódeveurecdmI'aferdelesl..WO
sr en tres apartats: a) aportaci6 hu- direm que el
de 1713 el
marfegues havia costat 2.000 11. a
mana.b)aportaciómaterialic)apor- marques de ~~d~ demanava, d,",,
la ciutat.
tacid economica.
d i ñ ner
a I'alhe.
a escal.~
~,llenva
, oer
c
a) L~ primera inshiiccií, del mar. far-seelssoldats.Sinoescompliala A la sessid de 15 de novembre de
quesde ~
~
d
~hes sevapeticib,
f
~
amenayava
~
d de feranar
~
f 1713~ el consistori
~
~ municipal
~
~es
<iutadans al portal de la ciutat, a cercar llenya per la hopa a les queixava de l'enonne despesa que
per tal de verllar que no hi s o r ~ s propietab privades dels ciutadans representava a la ciutat abastar
no autoritzat, ~~~~~t~
tarragonins. El Consell municipal dihriament I'ex&rcitambIlenya,oli,
gilantss'u~itzaranmése,idavant s ' a p ~ e s s ~ a c o m p l i r l ' e x i ~ c i a , pcandeles,
e~
etc., i pressupostaven
amb unsaltresmlitirisrepressius: no va trobar llenyapelspnbles dela aquesta despeca diaria en unes 40 o
per impedir I'eixida de morosos. vorain'hagu6deferbaixardelCoU 50 11. Si la xifra era real, la ciutat
h a d a desemborsat, desde quahe
El municipi elspagava un sou de d r Ralayer.
mesos abans, més de 1 6 . W 11.
40 11. anyals.
A priiicipi de setembre de 1713 les
~~

~~

~

~

~

~~~~~

El gremi de pescadors es veie greu- autoritats exigiren el Iliurament, El decembre d e 1713 un decret d e
pejudicat perqu+ les hopes tambéd'undiaperal'altre.de1.200 I'lntendent Patifiogravavalaciutat
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res de tota mena: pregons públics, norcafossinrestihiibi,acanvi,ei1lorarreca~tadors.tancarlesportes ~a el perdó zeneral per a tots els
delaciutatiposar-hiviglhncia(per- exiliats espanyols i per a tots els
que noescapessinels deutors) i fins condemnats per austriacisme; així
i tot, enviar els manaders casa per mateixdemanavaelreconeixement
casa.Nom6sllavorselsresultatsvan de les distincions nobüihries atormillorar. oero encara no va poder- eadesoerCarlesilarestitu~6,equise cobrar uiia bona part del que tativament,delsbénsmatenalside
liom pretenia. A la sessió de 19 de dret."
marq de 1717, els cbnsols confessEs tractava, doncs, d'una amnistia
avenla sevaimput~ncia:"fonchpro
posat per los Il(ustr)es Consuls que total. d'un perdbgeneral queprete
niafer desapar6ixeroponentsi eneavent frtperpart de la Ciutat quanmics, i que acabava definitivament
tas diligencias han estat possibles
A la fi de maig de 1714, no havent ver a cobrar dels naturals de la la p u p a per a la corona hisphica.
pagat encara I'esmentat quarterat- p(rese)nt Ciutat lo compliment de
ge, el Consell 'plorava': "Fonch prola Real Coiith~bucio.com consta a REPERCUSSIONS DEL
posat per los Tl(ush)esSrs. Conslils
V.S. y avista qiir ni perla medi de TRACTAT DE PAU A
que per ocasio dels crescuts gastos posar granadersper lascasasni per TARRAGONA
quotidiaiis que te la ](unt)a per a altrequalsevol medi haja intentatla
Coneixem les repercussinns que
acudir puntualmrnt a todas las deciiitat no ha pogut conseguir ch>o
pendencias del Ccrvey del Rey han p~caiisadelagranmiseria hi ha en aquest hactat va tenir a la ciutat de
quedaty estan totaslasadminisha- los individuos de d(it)a Ciutat...". Tarragona. Un esclat de joia va recions (...) agotadas, y los arrenda- C'havia exprimit el poblc fins a no cbrrer tots els carrers i era generaliments extenua<t>s, de forma que poder mes i no s'havien estalviat tzatelprnsamentques'iniciava una
los Il(ustr)es Srs. Consuls ]a no sa- esforlos ni iniciatives iniqües o poc epoca de caiivi, tot deixant enrera
injustícies i repressions.
ben deahon llansar nia per a acudir
ortodoxes.malrratsaberauee1con.
al credit."
tribumt es hobava al límit de la Duraiit uns diec va fer-se sentir un
clam austriacista, clandestí i
A la sessió muiiicipal de 25de gener seva capacitat.
d'amagai, perh suficienhnznt fort
de 171Sel Cunsrll exposava la trista
situaciú de la hiseiida municipal. E L T ~ A C T A T
D~
perquedeixésconstincia oficial.Va
tocar el rcbrer a alguns felipistes
Havien desernbursat un total de
32.000 11. drs de mitjan 1713, i n o E130d'abri1de172sFeli~Vsi6"ava
localsi no van dubtar a denunciarmés 7.000 11. cren imputables a la Un 'Iactat depau amb I'em~erador ho a I'Ajuntament, el qual va fer
despesa ordinjna de la ciutat.. O Carle5 d'Austria. El Borbb perdis aixecar-ne actes notarials. Les desia, que havieii hagut de sofrir una Flandes, Carden y a ¡ Sicilia, ¡ claraciomidenún~esd'aquestsciudespesa enhe quahe i cinc vegades l'au"ac
renunciava formaLrnent tadans"mod$lics",ensmoshenuna
suprrioral,habitual. yinformeque alsseusdretsalacoroliad'F.s~an~a. breu panoramica de l'ambient que
hi afegfix: "S'hi esviviaaquellsdiesi tambCdel pes
el 31 de gener scgiient presentava
una comissi" de comptes, elevava e " i ~ u l a v a (article IX) perPetual queteniael 1725elcatalirnlasocieoblit, amnistia i restituciú de béns, tat tarragunina,
la xifra gastada a 35.00011.
drets.. dienitats i llibertats Dera tots
Endefinitiva,lesdespesestotalsha- els súbdits d'una i altra banda.
gudes en els primers anys (1713- Aquesta darrera cliusula concer- LES DENUNCIES D'ALGUNS
1715),~ercausadelasihiarióbel.lica
nia. doncs. esoecialment a l cata- FELIPISTES
. .
que es vivia al país, podien haver lans. 1 la reparacib de moltes de les Aquestes declaracions, que porten
estat de I'ordre dc les 500íK 11. injusticies-no totes-comeses Ila- datade 19demaig de 1725i figuren
vors de la repressió, i la tomada alanotariadeBonaventuraPrats,el
aproximadament.
d'empresonats, emigrats i exiliats, notari queesc~viaelsprotocolsdel
El Consell va haver de recaptar talls
acabaren d'endegar Catalunya cap municioi en castella. es troben ser(iaxes per capites) enhe els habia una normalitat submisa."
vades I'Arxiu ~ i s t b r i c~rovincial
tantsdelaciutat,pertaldesubvmir
de Tarragona (regishe 364). El pria totes aquestesdespeses. La pobla- Jaume Cobrequés ho explica així:
merhistoriador queles haesmentat
ció no va poderrespondre i des dels "L'emperadorrenunciava alacoro
sembla haver estat Anton lordh. de
primers talls, v a n ser molts els deu- na d'Espanya. es comprometia a
l'obra del qual hem exhet la retors. Els cbnsols van exercir mesu- col.laborar perque Gibraltar i Meforbnc-ia anivistira~

amb I'anomenat "quarteratge
d'hivern". aoarent 'donatiu' aue
sukaga~aelmantenimentdelsetge
de Barcelona. El decret deia que
esoeravenretre totaooosiciúaquell
mateix any, pero que " ... la pertinancia de los didios rebeldes <de
Barcelona> ha obligado a himbernar en Catalunya todas las tropas
destinadaspara el sitio dersta Plassa...".S'havien de pagar Y.0W rals
de vuit eii tres mesos, desernbre de
1713 i geiier i febrer de 1714.
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secuciii contra els austriacistes devia haver estat dura. No devien ser
p ~ x els
s qui s'alegraven de poder
recuperar la Ilihertat i el seu pahimoni. La gent s'envalenti i algú va
haver qiir gosh pmclamar Carles
III. Van a d r q a r la ira acumulada
contra aquells conciutadans que
havieii seguit el jocalnou rPgim, els
"bntiflers" que se'ii beneficiaven:
els Girona, els Duran. els regidors,
etc. Les portades d e les cases
d'aquests "botiflersurbans" vanser
apfdrcgades pel poble.
Perh el que tamht Fns iiitrressa recalcar, sobretot, és la considerad6
que rep la llengua catalana. Les tres
primeres declaracionscoincideixen
a titllar-la d e "llenrrua vulrar".
,~. com
si fus menystinguda o menyspreada. Hem d e veure aqui la ma del
notari que protocolitzava les dcclaraciolis, un funcir>narique segiiia el
j~ al nou regim, amb la consigna
d'anorrear I'idioma catala. Nri
crcicm que hagin estat els declarants qui menyspreessin en les denúiicicsla seva propia llengua, perque, molt possiblement, era la que
millor sabien parlar ...
EL CATALA DECPRES DE
1 7 i 4 : "TOCAT" PERO N O
ENFONSAT
A la f i
segle XV1ll, a la decada
Iinranta.
I'ínclit Iiistnriadnr
Antoiii
Capman~,
la wva
admiraciii Per la glhria de la Iiaciii
brn Palesa en le
famosaobra"Men10nashist6ricas.~~",

comenta"asobrel'idiomacatalaque
era "... un
cial, muerto
delasleaasY
de Europa."

antigiio provinPara la
desconocidodel
Iesto

en destaquen una muni6: Josep Ra- castellana que accentuh el govem
mis i Ramis, Dunaventura S r r a , Jo- central. El poble mantenia viu
sep Soler ("Les cuques d e seda''), I'idioma en la seva parla quotidiana,
MarcAntnnid'Orellana("Catalogo iensconstaque~dhucl'administraa6
y descripcio dels pardals d e localesveiaobligadaafer-neúsquan
I'Albufera de Valencia", 1792). Vi- calia emetre circulars d e tipus fiscal,
cenf Mas ("Metode nou per fer ab i volia fer-se entendre.
totaexactitudrellotgesdesol"),etc.

EnelvolumdZstimaa6d'Anendammh
d e l m q u e e s s e w a a I'Aniu Municipal de Tarragona, figuren algunes
butlletes impreses en catala amb el
text: "allotjará en sa casa un Soldat a
discreci6 donantli ... cada dia, fins a
que haja pagátloque estádeventa la
Real Contribuci6. Tarragona ... de ...
de 1 7 . .Laciutat."Lacir~ilar,queera
d e 10 d'octubre de 1797, i'emetia
I'ajuntamen t d c Tarragona i
l'adrwava als deutors per
. QUP
. satisfessin l l u r s d e u t e s s u p o r t a n t
En I'ambit d e I'ensenyament, dins
I'allotjament d e soldats.
la primitiva i insuficient estructura
dnccnt de I'epoca, hi ha prou raons En l'ohra d e Jaume Siibreques que
peracreure que lesclass;sd'estudis hem esmentat. consta la reproducciii
orimaris coiitinuarien de fcr-se en d'unabutlletadel'ajuntamentdeSant
catala, I'única llengua que enten- Martíde Pruvensalsde IOdemaigde
dria I'alumnat. Nogensmenys. cal 1x1 5 que comminava un vei a com~ues'endecuinrnésesh~dissobrela 1'1ir el seu pagament cadastral. La
qucstiii,pcr tal d'cscatirdel totamb butlleta, tambe era impresa encatalh
qiuna Ilengua s'ensrnyava o rscola. (tomo IX)

El íetquealad&cadadels7Ohomíes
diccionaris catalans-castellans (J.
Broc, J. Miret i Güell. J. Marti, A.
Vidal, etc), i que gairebé en tot el
segle XVnI s'observi una multiplicaci(>d'obressobregramhticaiapologiesdel'idioma(C. Ros,Manuel J.
Saneloi Lagardera, Ant«n deBastera.1. Ferreras),demostra queaquest
estava d'allh mes uiu en la societat i
en la cultura catalanes.

Pel que feia a I'ambit admhistratiu Ni amb un castella que va ensenyo(encara que rl castelli havia estat rir-sr de la literatura a la península
introdi~itmajoritiriamentisistemh- iberica, ni amb un poder politic que
tica en els hrgans de governs jurí- va dominar els mecanismes
dics i I ~ a l s ) com
,
assenyalen els d'aculturaci6social.vapoder-sean*
esmentats Ardit. Balcells i Cales en rrpar la llengua i I'idioma catalans
llur capitol sobre els lírnits d e la despres de la desfeta d e 1714. El p o
política castellanitzadora, el catalh der passiu del puble va tenir, en
va continuar essentlallenguad'ús, aquest sentit, u n p e s especific i deciperexemple,aI'OrdredeSantJoan siu p r r a superar la crisi absolutista
de Jerusalem, en el Gran Priorat de que encetaven els Borbons. La m<>
Catalunya, i en la majoria dels gre- narquia i el poder polític espanyols
mis urbans;afegiriem que tambeva nomésreeixiran enla desqualificaci6
continuar emprant-se en notaries que faran d e la utilitat i srriositat del
parroquials, en la majoria d e rela- catald, finsquea la fi del segle XIX, la
cinns mntractuals. etc.
Renaixenfa retornara la dignitat somorta d e dir-nos catalans i de parlar
A 1, catalunya
d*epoca moderna
predominava la culhira oral sobre el catalh.

Era una observaci6 massasevera, si
lenim en comPte que
imbits
d e la ttcnica més erudita que es
nr, po,jia ser d.alha
si r,index d'analfabetisme podia BIBLIOGRAFIA
drsenv<ilupara en el Principat. el
no va lestarPas eliminat, situar-sealvnltantdel~ll-95"/~.Aixb
ARDIT.MANUEL.BALCELU,ALRERT.
aixh prnu
els tractah vasalvarla llengua del pais,perqui? SALES. NURLA: Histbria deis PaisosCaque hom va escnilre en el
va impermeahilitzar la societat da- talans. De1714a1975.CwrdinadaperA.
XVTII. Ardit, Balcells i Núria Sales,
la
d.aculturaci6 filo- Balcells. Edhaía. Barcelona, 1980.
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FERRER 1 GIRONES. FRANCESC: La La sihaci6 general de la llengua proveti els nombrosos exemples
penecució política de la llenpa catalad'alhes paisns i nacions. des dels
na,(YPrl.),Edioons62. Barceluna, 1986.
flamencs de Relgica fins ñls qurheGARCIACARCEL,RICA
Historia
R ~ ~ : D'enhada el cas del cinema. Per
uesos del Canadb, des
txecs
de Calaluna. Siglos XVI-XVII, l. Ariel, entcndre'l, s'ha d e plantejar dins el ?
1 els poloiiesos fins al cas d e FinliiiBarcelona, 1985.
context general del conflictc social
dia. Nomts cal tenir unes orientaJORDA 1 FERNANDEZ, ANTON: Pir- enque es trnhha la Ilengiia catalana a
cions clares i voluntat pulítica per a
der i Comer< a la c~utdtde Tarragona. la noshasocictat,
drfrnsar-les.
Spgle XVIII, Iiwtilut d'Estudis Tarraco"enser Ramon Iierenguer [V. Dipulecid Ens troheni en iin momrnt en q u t
Avui ens trobem amh un pohle cadc Tarragow. TYRW.
rls perills que poden portar a la
tala encara adurmit davant un estat
MERCADER 1 RIRA, IOAN- Fclip V i desaparició de la nostra llengua
que
li Cs contrari i davarit unes iniCalalunya,
encara nt>s'han rsvait.
titucinris aiitonhmiqurs que n o iroEdicions 62, Barcelona. 1985
SIMON,ANTONI:
.Patnuiisme nacio. 1 amb aquesta afirmacid no vnlem 1t.n veure la realitat i que b a w i llur
~ i , ~ fer
~ . alarmisme sinó constatar un fet política e-11 el conf<innismei les cornalicmca
cat.lunva
tradicinns i c i > n s c i ~ n ~ ~ r s c o l . l c r i.i v r s " .,Drou
e ~ sahut de totliom: a u e n o hi ha tines de f u m ,
L'Aven(, lh7(1993),pp. 8-16
s i b ~ eclars
s
que eiis puguin indicar
El camí de la recuprrariú social de
SOBREQUES 1 CALLICO. I A U M E (Di- qiie s'ha invbtit el rctroces de la
la Ileiiglia catalana tC dos aspectes,
recci0)-Hibtbria de Catalunya. X, Gran iii>sha Ilenjiua. Eiis trobem
dos elemeiits que han d ' a v a n p r
EnriclapPrliñ Vasca, Bilbao, 1981.
sittiacid de crisi sncial que hem d e
SOLDEVILA, FERRAN: Histbria deCa- recordarquema; en la historia de la conjiintameiil.
tü1unya~(?"cd)~A1pha~Barrelona~19h3
Ilriigiia catalana nr> s'havia e s d r Perque el catala cs iiormalitzi cal
VILAR, PIEKRE. Catalunya diní vill,,llt,
aconsrgiiir dues coses:
I'Esnanvamod~ma.IV.Edii.ioníh2.19ffi
, ,~~~
, ,
Hi hadosflidexsdeteminaiitsp~ra 1.- Q ~ ~ e a v a nla
c i coiiscii'iicia gr.
PER
NO HI HA malitzar el qllepodrieni anomenar iieral.
la salui s«cial d'lina Ileiigua:
2.- Que es modifiqui la politica
CINEMA EN
1.-La Ileiigua 6s menys parlada pcr
Iiiigiiística que rs fa des de les
CATALA
lesgcneracionsm6siovrs(aqiiest6s
institucions.
I'aspecte que ens assenyala quina
Fins ara aqurst procés ja Iia fet un
sera la Ilciigua dcl futur).
primer pas amh el recaieixeineiit
Parlam~nfrn l'arlr frl a l'Atrnru Bar- 2.-LallenguaésmenysparladaaIcs cada vegada mi.s grnrralitzat de la
zonesurhanes, a Irscapitals (qiieés situacib sricial en q u t es troba la
celonis el 15 d e p ~ r de
r 1993
alla o11es creen i es difnnen els ha- Ilengu".
En la meva intervrncifi prt,curart bits linghistics que s'acabzn imprr
Ara finsi t~itlesaotoritatsqueabans
d'aclanr alguns conceptes qiie ens sant).
eiis acusaven de pessimistes n o poajudin a I'hora de centrar rl dehat.
Doncs lic, es evident que malgrat el deri negar aqurstn rvidi.ncia. Pero
Tiithom sap que les qüestions que que pugui dir la propaganda ador- caldraqueaquesta iiiquictud quces
afecten els avuiicos i elc retrncessos m i d a d e les institucions, c a p maiiifcsta, es tradueixi en priiposde les IlenGes n o es deuen a cap d'aquestsdos indexs, ~ i i e s d nfattñls trs concretes ver a noder avancar.
casualitattiiespodenreduiraraons p,,>l fiitilr del catala,'no s,han in.
simplement comercials.
vertit.
P e r a la majoria de socioliiigüistcs
catalansnmnés hi ha u n rñmi cao a
es raons són socials i politiques. i Aquesta introducció, no la faig per la normaiització a partir d e la jiieu
6s en aquest aspecte que voldria portar al desinim o al derrotisme: situació actual: fcr que cl catalh sicentrar la meva intervenció.
resm6sllunydelamevaiiite1icióEl gui necrssari en totsels ambits. rerExposaré, doncs. quines son les que voldria amb aquesks primeres quP si noexisteixaquestapressi6de
raons de lasituacibactualdelallen- reflexions es sacsrjar les concien- la necessitat, el catala anira reduint
gua catalana, concretament de la cies. fer veure que la situació de elseuúsdematieraimporahle.Aixli
malaltiagreudelallenguademana 6s una llri makmatica que n o put
seva escandalosa absPncia
nemes, d,aeord
les reflexims ~rit~rvencionsenPrgiquesiurgents.tenir error: o es fa neccssari o be,
queesfandesdelaswiolingUistica. ~~t~
el,s hem de con- perdent utilitat, el catala no parara
1 tamb.5 apuntare a l ~ n e Proposs
v~ncerquelarecuperaciódel'úsde de recular.
les d'altemativa.
la Uengua 4s possihle tal com ho
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