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Llegint amb intenció i atenció el 
Ilibre El catala a l  segle XIX, de Pere 
Anguera', em trobo amb la desayra- 
dable sorpresa que el bisbe Josep 
Morgades no existeix. No existeix, 
evidentment. en la perspectiva de 
I'autor del Ilibre. El seu nom no cons- 
ta ni a I'index. Sobta que un volum 
tan dens i docurnentat, dedicat a I'us 
de la llengua catalana al llarg del se- 
gle xix, no faci cap referencia a I'ac- 
tiu bisbe de Vic i Barcelona. I no sols 
per la seva celebre pastoral de I'any 
1900, que ella sola coronaria la cen- 
turia. sino tarnbé per altres prolec- 
cions seves, potser menors. pero 
tambe significatives. 

Anguera. en resposta a I'acusa- 
ció que se Ii feia d'haver investigat el 
segle a partir d'idees preconcebu- 
des, reproduida per un diari, prou 
assegurava: ((No he marginat cap 
document perque anes contra les te- 
sis del meu Ilibre»>. Potser no hi ha 
hagut cap voluntat de marginar de- 
terminats documents. pero la realitat 
és que el polemic i combatiu text de 
Morgades no hi consta. La seva pas- 
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aiyües d'arxius rnenors. si al costat 
no hi desditien llacunes bibliografi- 
ques d'irnportancia. Triar, pero. o se- 
leccionar entre fets i documents 
d'un sol color, per ignorarme o ne- 
gligr-ne d'altres colors, és compon- 
dre una legitima antoloyia de predi- 
lectes. sense potser arribar a mostrar 
I'anunciat retaule sencer d'un segle. 
I dedicar totes les pagines a apunta- 
lar una conclusio prefixada o intuida. 
que no cal que sigui for~osament 
aprioristica". s'insrriii mes dins una 

toral sobre I'ús del catala 6s absent 
del llibre d'Anyuera dedicat a I'ús 
del catala durant el segle xix. I llavors 
es quan resulta sorprenent, si no 
sospitós, allo que el rnateix autor ad- 
metia d'entrada, sense reserves: que 
el SEU Ilibre, en principi d'historia irn- 
parcial, tenia o té. a rnés. determina- 
des tesis a defensar. Quines son, 
aquestes tesis? 

Coincideixo, per aixo, amb la re- 
censió que Joaquim Co l  i Amargos 
en fa a Serra d'Or larnentant que 
«aquest prolific historiador hagi pre- 
ferit escriure un llibre polemic en 
cornptes d'un treball equil ibrat~'. Al 
compas de la seva lectura anava 
creixent, de mica en mica, la sensa- 
ció que. sota I'etiqueta d'historia. el 
volum del catedratic reusenc sern- 
blava més aviat un text d'ideologia o 
polemica, fins i tot  admesa la salve- 
tat. anunciada en el proleg I accep- 
table en principi. de voler-se fona- 
mentar en fonts poc convencionals 
o «heterodoxes». Esta molt be de 
recercar i apleyar documents consi- 
derats insiynificants, repescats en les 

militancia doctrinal que en la simple 
pero dificil tasca d'aportar a la irives- 
tgació histórica tot el rigor neutral 
exigible. 

Més significatiu que el detall cir- 
cumstancial de no esrnentar ni una 
sola vegada en tot  el llibre el nom 
del bisbe Morgades, 6s mutilar el 
seyle xix d'allo que va ser la seva 
important. valenta i potser decisiva 
actuació. Cada autor és I iure de fer 
acabar una investigació I'any que 
vol. pero sembla que, si el titol diu 
rodonament asegle xixs, hauria 
d'incloure tota la centuria. Anguera 
allarga el seu seyle xix fins a I'any 
1903 parlant la creació d'iina be- 
nernPrita Societat Catalana de Bi- 
bliofils', erititat niinoritaria i elitista 
per definició, per considerar que 
amb ella la Ilengua havia arribar a 
una mena de  plenitud»'^. Arnb 
molt mes motiu podia no haver eli- 
minat, hauria d'haver-hi inclbs la 
celebre pastoral de Morgades, que 
pertany de ple dret al segle xix. i 
amb rnés motiu cronologic altres 
seves actuacions previes, també 
prou significatives. Justament un 
treball rnonografic nostre sobre 
aquesta pastoral, arnb tota la inten- 
ció el varn titular <(Primera lletra 
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pastoral del 1900»'. per no dir +om 
havia estat un primer impuls poc pen- 
sat-. primera <<del segle xx». 

No es pot prescindir, en una 
historia serena, relativa a I'us del ca- 
tala en el nostre poble. de la pastoral 
sobre ensenyament del catecisme i 

predicació del bisbe Josep Morga- 
des, que, d'esquitllentes. contenia 
també «el paragraf més escandalós i 
irritanti). el qual -el1 tot s o l  féu 
saltar de polleguera els prohoms que 
regien la nació, a causa del text: «la 
que amb una paciencia a penes con- 
cebible sofrim fa tant de temps el 
jou d'ésser administrats, ensenyats i 
jutjats en castella. cosa que en8 per- 
judica greument; siguem exigents al- 
menys en ésser instrui'ts en catala en 
co que mira al cel), '. 

Gracies a Morgades. i al marge 
d'internes consideracions erlesials, el 
tema del catala llengua va ventilar-se 
públicament al parlament de Madrid, 
i potser per primera vegada; i de re- 
bot, a la premsa de tot I'Estat. Dificil- 
ment es trobara cap <<reivindicacio 
politicar més sonada -encara que 
segurament involuntaria en aquesta 
dimensió-. dels drets del catala. Va 
ser un gran debat peninsular sobre el 
nostre idioma en ple 1900. 

Recordem. com a sintesi de la 
polemica parlamentaria, aquestes 
tres dades: 

- Ddvila identifica la pastoral de 
Morgades arnb el programa cata- 
lanista, i afirma que la pastoral 
fins i tot va més enlla. 

-Romero Robledo censura i consi- 
dera greu la pastoral de Morga- 
des. i la titlla de document politic. 

- Silvela considera que la pastoral 
de Morgades és un document la- 

mentable, que el catalanisme és 
una malaltia mental i un re- 
trocésv. 

No va ser el gest públic de Mor- 
gades una acció elitista o minorita- 
ria. com podria ser-ho la simpatica 
constitució de la Societat Catalana 
de Bibliofils. sinó que va tenir un 
destacat ressb en tot I'Estat, gracies 
a la polemica de premsa i al llarg de- 
bat parlamentari. amb repercussions 
al Vaticd i amb incidencia fatal en la 
seva salut física. 

Abans de la celebre pastoral, 
pero en la mateixa linia. ja I'any 
1894. en el certamen literari celebrat 
a Manresa per la Lliga Regionalista. 
el bisbe de Vic oferi un premi a qui 
defensés com I'Església havia d'em- 
prar les Ilengües naturals. El treball 
guanyador s'intitula «De com I'en- 
senyanqa i propagació de la doctrina 
catolica deuen fer-se en llengua re- 
g ional~,  i es concediren tres acces- 
sits. L'ideari del bisbe era ben clar El 
guanyador del premi en el certamen 
Iiterari va ser J.M. Serra i Valls, i I'o- 
breta es va estampar a Barcelona 
I'any 1896'" 

Joaquim Coll, en la citada recen- 
sió a Serra d'Or. lamenta la interpre- 
tació que en el llibre d'Anguera re- 
ben Torras i Bages o Jaume Collell. 
No diu, pero, que a Morgades el 
tracta pitjor: hi és senzillament silen- 
ciat. Un Morgades de I'index de 
noms correspon a un tal Jeroni. i un 
Josep Murgades. amb u. no és preci- 
sament el senyor bisbe. 

El dens llibre d'Anguera confir- 
ma, pero, com a aportació basica i 
absolutarnent positiva. que durant el 
segle xix el catala havia estat «Ilen- 
gua del pob le~ ,  tant en I'ús oral com 

en la redacció de textos i també en 
la publicacio de llibres, que s'edita- 
ven, es venien i es compraven. Refer- 
ma el convenciment. cada vegada 
mes compartit, que circulaven llibres 
catalans abans d'Aribau, que n'hi va 
haver després, que el catala es par- 
lava i s'escrivia amb una certa nor- 
malitat. en la linia ja apuntada. per 
exemple. en el nostre article «Cien- 
cia, pietat i literatura en les edicions 
catalanes'd'abans d'Aribauxn, negli- 
git també per Anguera en el text i en 
la bibliografia. tot i contenir molta 
informació útil sobre la vigencia del 
catala estampar diirant el primer 
ter< del segle XIX, estudi publirat en 
les actes del congres sobre la Renai- 
xen<a i citat. per exemple. per Ma- 
nuel Jorba en un volum de Historia 
de la cultura catalana, al costat ma- 
teix d'un capitol firmat per Pere An- 
guera, aSintesi de la historia del ca- 
tala el segle xixn. 

Redactada la present nota. apa- 
reix en I'Avui un reportatge d'lgnasi 
Aragay sobre una recent Historia de 
la lingüistica catalana, de Joan Sola i 
Pere Marcet. amb el següent para- 
graf que complau ara de poder re- 
produir: al'episodi de la pastoral del 
bisbe Josep Morgades reivindicant 
I'ús del catala a I'Església i en el mon 
civil ocupa 120 fitxes. No en va la 
qüestió va tenir collapsades les 
Corts espanyoles durant un mes»". 
Complau de reproduir-lo, perqué de- 
mostra, sense pretendre-ho, que no 
és una mania particular, sinó. ben al 
contrari, un interés compartit, reivin- 
dicar la memoria i el gest de Josep 
Morgades. que d'alguna manera co- 
rona tragicament, pero brillantrnent, 
la penosa historia del nostre idioma 
al llarg del segle xix.* 

' Alvar Mnoutu. ~Morgades. primera lletra pastoral del 1900~. Anhel(1957). p. 14. ' Alvar MAOUELL. nMorgades. primera lletra pastoral del 1900ii. Ted (1995). p. 34. 
Alvar MnoutLL. «Les Bases de Manresa i la pastoral de Morgadesn, Barcelona 1992, pp. 57'58. 

'O Alvar MAOUELL. ~Morgades . . Jeia(1995), p 22. 
" Artes del Colloqui Internacional sobre la Renaixenca, Barcelona 1992, 1, pp. 13-55. 
" lgnasi ARAGAY, «han Sola i Pere Marcet acaben una poliglota histbria de 125 anyr de IingüRtica catalana. Avui. 27 mar< 1998. 

LLENGUA NACIONAL + núm. 23 + juny de 1998 41 l 


