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Clarobscurs del català en la Barcelona del Barroc 

Miquel-Lluís Muntané

El clarobscur és un efecte òptic, 
emprat especialment en les arts 
visuals, que s’obté amb el joc de 

llum i ombra i que produeix grans con-
trastos de lluminositat i clars intensos 

inequívocament definidors de l’estè-
tica barroca i, alhora, constitueix una 
bona metàfora de la mentalitat d’aquell 
temps, situada entre la sensualitat i 

dionisíac, entre l’obsessió per la fini-
tud de les coses mundanes i l’esplendor 
enlluer nadora de tota mena de celebraci-
ons. També, en un cert sentit, el Barroc 
pot ser entès com un art didàctic, al ser-
vei dels postulats de la Contrareforma 
definits en el Concili de Trento, tot i que 
cenyir-lo només a aquest aspecte resul-
taria un reduccio nisme inacceptable. 
Amb la perspectiva que ens dóna la his-
tòria, podem dir que el Barroc és l’època 
en què queden superats els darrers ves-
tigis de la societat medieval per a donar 
pas a una sensibilitat moderna.

A Europa, el Barroc ve a ser un 
període depressiu encavalcat entre dos 
processos de puixança política i econò-

tanmateix, des del punt de vista artístic 
i científic, va ser un temps d’alta volada 
creadora: cal no oblidar que el segle 
xvii va veure néixer, entre altres, les 
obres de Galileu i Leibniz, de Shakes-
peare i Molière, de Bach i Händel, de 
Rembrandt i Velázquez...

I, com en la tècnica del clarobscur, 
observem que la Catalunya dels Àustries 

va viure conflictes i passatges dolorosos 
-

també va gaudir de l’acció creadora de 
figures destacades en molts camps de les 
arts, de les ciències i de les lletres. Els 
nostres avantpassats a qui va tocar de 
viure aquell període van tenir encerts i 
moments afortunats que és de justícia 
ponderar; en qualsevol cas, la història 
d’un poble no s’explica si no és tenint-ne 
ben presents totes i cadascuna de les 
baules que l’han anat conformant fins 
al dia d’avui. Amb el propòsit de fer ni 
que sigui una petita aportació a aquest 
objectiu, el present article analitza la 
situació de la llengua i les seves mani-
festacions en els diferents àmbits, des 
dels més formals fins als més populars.

El context històric

El segle xvii va veure créixer sen-
siblement les ciutats amb l’arribada de 
persones procedents del medi rural que 
esperaven trobar-hi més oportunitats i 
més llibertat. A mesura que avançava 
el segle, i a desgrat d’alguns episodis 

1651 i, sobretot, la Guerra dels Sega-

increment demogràfic i una moderada 
expansió econòmica i mercantil, amb la 
reforma del port i el reviscolament de les 
confraries; així mateix, es va modernit-
zar amb la incorporació a la seva feso-
mia urbana dels trets més característics 
del moment i va consolidar el seu caràc-
ter de capital del país. En aquesta etapa, 
fruit de la influència creixent que exer-
cia en el conjunt del territori català, eren 
cada vegada més els habitants d’altres 
contrades del país que hi feien cap. La 
població de Barcelona –on es van ges-
tar una bona part dels fets cabdals de la 
Catalunya barroca– rondava els trenta 
mil habitants, un centenar dels quals 
gaudien de títol nobiliari. El govern 
l’exercia el Consell de Cent, institu-
ció formada per una assemblea de pro-

homs, que el rei Jaume I havia concedit 
a la ciutat i que va existir des de 1265 
fins a 1714. El català era usat en tots els 
nivells de l’administració: era la llengua 
en què es redactaven les lleis, nacionals i 
locals, així com les actes notarials, amb 
una prosa genuïna, continuadora d’una 
llarga tradició ininterrompuda, el para-
digma de la qual era la documentació 
de la Cancelleria Reial. En català era 
escrit el tractat Pràctica, forma y stil 
de celebrar Corts, de Lluís de Peguera, 

publicat en 1632, 
i en català eren 
també totes les 
anotacions que 
feien els escri-
vans municipals 
al Llibre de les 
solemnitats de 
Barcelona, exis-
tent des del segle 
xiv, que deixa-

ven constància dels esdeveniments més 
destacats que tenien lloc a la ciutat.

El gust europeu pel refinament 
també va arribar a Catalunya. En els 
salons de la classe alta barcelonina s’hi 
introduïa el gust per la cultura i hi tenien 
lloc sessions musicals, recitacions poè-
tiques i representacions teatrals. Però, 
a mesura que Catalunya va anar veient 
obstaculitzades les llibertats polítiques, 
va ser víctima d’un procés gradual d’afe-
bliment del català i de substitució pel 
castellà, i pel francès en el cas de les 
comarques del nord, afectades pel Trac-

es troben a l’origen d’un cert retrocés, 
qualitatiu i quantitatiu, en l’ús del català. 
Val la pena de recordar, tanmateix, que 
la persecució de la llengua no es produ-
eix tan sols per mitjà de la promulgació 
de reials decrets, cèdules i altres mesu-
res legals, sinó també a través de pres-
sions socials i polítiques; no és casual 
el fet que sigui en aquell moment quan 
comencen a produir-se alguns canvis 
lingüístics que accentuen el procés de 
dialectalització, així com la popularit-
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Sant Sever 
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segle xvii



SOCIOLINGÜÍSTICA

16    LLENGUA NACIONAL - núm. 79 - II TRIMESTRE DEL 2012

zació del fet de denominar diferentment 
la llengua segons el territori. 

La docència

En l’àmbit docent, hi havia una 
influència forta dels ordes religiosos, 
especialment els jesuïtes i els dominics. 
En l’ensenyament primari, la llengua 
habitual era el català, tot i que, avan-
çant el segle, el castellà hi va guanyar 
terreny moderadament. També l’apre-
nentatge dels oficis, del qual tenien cura 

feia en la llengua del país. Pel que fa als 
estudis superiors, tant l’Estudi General 
–fundat l’any 1450 i de caràcter públic– 

de 1593 i era de caràcter privat– oferien 
un bon nivell docent; entre aquestes 
dues institucions va existir sempre una 
acusada rivalitat, que es va accentuar 
amb l’evolució del conflicte dinàstic, ja 
que tant els professors com els alumnes 
de l’Estudi General eren àmpliament 
austriacistes, mentre que els de Corde-

lles simpatitzaven en més gran mesura 
amb la causa felipista. En els ensenya-
ments superiors la llengua corrent era el 
llatí, que gaudia encara del màxim pres-
tigi acadèmic. Fora de les aules, el català 
era predominant entre els alumnes de la 
institució pública, i no tant en el cas de 
la privada.

El paper de l’Església

En una societat fortament marcada 
per la religiositat, el paper, favorable o 
advers, de l’estament clerical havia de 
tenir una incidència significativa en els 
avatars de la llengua. En aquest sentit, 
cal remarcar el fet que, cada vegada 

sos procedents d’altres territoris, que 
desconeixien completament el català 
i que es decantaven per predicar en 
llengua castellana. El baix clergat i els 
abats van mantenir-se fidels a la llen-
gua del país, però molts bisbes forans 
van adoptar una postura favorable als 
postulats centralistes. Al costat d’això, 
hi ha constància de diverses prescrip-
cions episcopals que instaven els rectors 
a fer servir el català per a l’ensenyament 
doctrinal. Va ser a les catedrals i a les 
esglésies principals on van començar a 
fer-se els sermons en llengua castellana. 
Aquesta és una dada d’importància, atès 
que la predicació, que posava les habi-
litats retòriques al servei d’un propòsit 
moralitzador i pastoral, era un art molt 
valorat en la societat de l’època.

Com a reflex d’aquestes tensions, 
cada cop més explícites en la societat, 
durant el concili de la Tarraconense, 
celebrat a Tortosa l’any 1637, va escla-
tar una aferrissada controvèrsia entre 
els bisbes que defensaven la predica-
ció en català i els que es posiciona-
ven en favor de la llengua de Castella. 
Finalment, el concili acordà que els pre-
dicadors catalans havien de fer servir la 
llengua pròpia i que en les celebracions 
més assenyalades del calendari litúrgic 
la predicació s’havia de fer obligatòria-
ment en català. 

La llengua culta

Gradualment, el castellà va anar 
esdevenint la llengua de les classes 
dominants i, per tant, la llengua de 
prestigi. Això arribà a crear en alguns 
escriptors la convicció que aquesta llen-
gua era més apta per al conreu de la lite-
ratura culta. L’aristocràcia –d’on havien 
sorgit molts escriptors i que podia també 
exercir un cert mecenatge cultural– va 
seguir la Cort reial i es va anar emparen-
tant amb famílies castellanes, i és entre 
aquest estament on començà el fenomen 
de la castellanització.

En l’àmbit de l’alta literatura va exis-
tir a la ciutat un nucli d’escriptors que 
celebraven reunions literàries en alguns 
domicilis particulars i que, més enda-
vant, va derivar en el sorgiment de la 
futura Acadèmia de Bones Lletres de 
Barcelona, inicialment denominada 

Acadèmia dels Desconfiats, corporació 
que tenia entre els seus objectius funda-
cionals l’estudi de la llengua catalana. 
La figura més destacada d’aquell grup 

posa de manifest el propòsit –només 
parcialment reeixit– de renovar el llen-
guatge dramàtic i literari català. Al seu 
costat, cal esmentar també Josep Roma-

Atheneo 
de grandesa sobre eminencias cultas, 
catalana facúndia, ab emblemas il·lus-
trada, aparegut en 1681, i Agustí Eura 

barrocs en llengua catalana, Francesc 
Vicenç Garcia, conegut com el «Rector 
de Vallfogona», era tortosí, però també 

va participar de la vida literària barcelo-
nina. L’element més actiu d’aquell nucli 
va ser l’erudit Pau Ignasi de Dalmases 

qual van començar a celebrar-se les ses-
sions de treball de l’Acadèmia.

En una de les seves composicions 
més celebrades, «A l’expressiva sen-
zillesa de la llengua catalana», Garcia 
defensa la naturalitat de la llengua prò-
pia i la contrasta amb la que fan servir 
els seus homòlegs castellans, que jutja 
massa afectada: «Sol i esteles als ulls, 
als llavis grana, / llocs comuns de les 
muses de Castella.» Eura, en el poema 
«Les muses catalanes a l’Acadèmia de 
Barcelona», reivindica la validesa del 
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català com a idioma literari i culte: 
«Cosir sabem la gala del poema, / bro-
dar flors i figures en la prosa, / teixir 
los fils contraris del problema, /guisar 
lo extraordinari d’una glosa.»

Amb tot, els poetes catalans incor-
ren en freqüents castellanismes, tant en 
el registre culte com en el vulgar, i la 
prosòdia de les rimes tendeix a no res-
pectar la pronunciació. Adopten el gust 
per l’artifici i les referències mitològi-
ques freqüents. Entre els diversos i com-
plexos factors que van contribuir a fer 
que alguns autors catalans es passessin 
al castellà, cal prendre en consideració 
el moment especialment brillant de les 
lletres castellanes, que produïa un efecte 
d’emmirallament.

Durant aquesta època es realitzaren 
un conjunt d’estudis o tractats cientí-
fics en llengua catalana que abraçaven 
camps com ara la farmacopea, l’agricul-
tura i la geografia, alguns d’ells escrits, 
parcialment o totalment, en català. Una 
de les obres que va obtenir més ressò 

va ser el tractat 
agrari titulat Lli-
bre dels secrets 
d’agricultura, 
ca  sa rustica y 
pastoril, editat 
a Barcelona en 
1617 i del qual 
era autor Miquel 
Antoni Agustí. 
En el camp de 
la medicina, van 
aparèixer alguns 

tractats sobre la prevenció i el guari-
ment de la pesta, malaltia que preocu-
pava fondament els professionals de la 
salut d’aquell moment.

De la seva banda, les impremtes 
barcelonines continuaven dedicades a 
la manufactura de llibres –la major part 
d’ells en castellà–, tant per al públic 
local com per a l’exportació.

La música cantada constituïa també 
un vehicle d’expressió lingüística. Cata-
lunya tenia un referent musical en el 
monestir de Montserrat, que va conèi-
xer durant el Barroc un moment crea-
tiu especialment fecund, mentre que a 
la capital hi havia algunes capelles de 
música ben prestigioses, com la del 
palau de la Comtessa o les de les parrò-
quies de Santa Maria del Mar i de Santa 

Maria del Pi. En aquells anys convivien 
el llatí, el català i el castellà, tot i que el 
llatí mantenia encara la preponderància 
en el registre més culte; les obres reli-
gioses eren compostes en aquesta llen-
gua, amb alguna excepció pel que fa 
al romanç i al villancet, mentre que el 
català guanyava terreny en les diverses 
modalitats de la cançó popular.

La historiografia

També podem trobar, escrits en 
català, dietaris i notes sobre fets d’ín-
dole diversa que es produïen a la ciutat. 
En aquest àmbit hi va haver persona-
litats de relleu com ara Jeroni Pujades 

Dietari que ha 
fornit als historiadors moltes dades d’in-
terès sobre el seu temps, i de la Crònica 
universal del Principat de Catalunya, 

així com Pere Joan Comes, canonge 
de Santa Anna. Particularment remar-
cable és l’obra de Pere Serra i Postius 

treballs, sobretot de narracions de suc-
cessos locals i d’història eclesiàstica, per 
la qual cosa constitueix una valuosa font 
d’informació per als historiadors. Serra 
i Postius, que va ser membre de l’Aca-
dèmia de Bones Lletres de Barcelona, 
també va reunir una extensa biblioteca. 
Entre les seves obres més destacades hi 
ha Lo perquè de Barcelona.

L’advocat i historiador Narcís Feliu 
de la Penya –de qui no coneixem amb 
exactitud les dates del naixement i de 
la mort– encarna les contradic cions 
d’unes generacions que van treba-

llar pel redreçament polític i cultural 
del país; la pràctica totalitat dels seus 
escrits són en castellà, el més impor-
tant dels quals, Anales de Cataluña, 
data de 1709. No menys significatiu, 
en el mateix aspecte, és el text Lágri-
mas catalanas -
par Sala glossa la figura de Pau Claris 
després de la mort d’aquest. 

La cultura popular

En el Barroc, com ha succeït en totes 
les èpoques, hi havia formes d’expres-
sió cultural diferents, i en alguns casos 
fins i tot contraposades, als models i 
valors imposats per la cultura oficial. 
Així, doncs, al costat de la poesia culta 
n’existeix una altra, popular i tradicio-
nal, transmesa oralment. Els escriptors 
populars, fidels a la llengua del poble, 
van continuar fent la seva via al marge 
dels corrents i les tendències. Això va 
contribuir al fet que el català es man-
tingués ben present en la literatura i la 
cançó populars.

Dins aquest gènere, tenen un lloc 
propi les nadales –composicions sovint 
anònimes, de tema nadalenc, de vega-
des d’origen eclesiàstic i d’altres d’ori-
gen profà, moltes de les quals han arri-
bat fins als nostres dies– i les corrandes, 
cançons curtes que sovint s’utilitzaven 
per a ballar. Igualment els romanços, 
que eren versificacions senzilles que es 
cantaven o recitaven en fires i celebra-
cions de carrer; habitualment narraven 
fets ocorreguts o feien referència a per-
sonatges, reals o ficticis.

Els goigs van tenir una rellevància 
especial. Es tractava de composicions 
poètiques, de caire popular, dedicades 
a Crist, a la Mare de Déu o a algun sant, 
impreses en uns fulls que en contenien 
el text i la música. Aquesta forma de 
devoció popular va assolir un predica-
ment notable entre la població.

l’univers barroc és el carnaval, la cele-
bració del qual donava lloc a danses, 
mascarades i representacions diverses, 
sovint amb textos satírics. A Barcelona 
–on en el segle xvii apareix ja docu-
mentat el personatge anomenat Car-
nestoltes–, aquestes expressions es 
realitzaven, amb tota naturalitat, en la 
llengua del poble.
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El català era, així mateix, la llengua 
que es feia servir comunament en els 
jocs que practicava la població, que abra-
çaven des de les cartes fins als escacs, 
passant pels daus o les bitlles, la qual 
cosa donava lloc a una terminologia rela-
cionada amb les activitats de lleure.

La llengua al carrer

Tot i la penetració creixent del cas-
tellà en la societat barcelonina, en les 
diferents facetes de la vida quotidia na la 
gent s’expressava en català, i la corres-
pondència particular continuava escri-
vint-se en aquesta llengua, la mateixa, 
en definitiva, en què el poble can-
tava, resava i festejava. Així mateix, la 
riquesa de paraules i girs que s’empra-
ven en l’àmbit dels oficis i dels tractes 
comercials dóna prova de la vitalitat de 

societat barcelonina. 
Però durant les darreres dècades 

del segle xvi i les primeres del xvii 
comença una familiarització relativa 
amb la llengua castellana, en un con-
text en què la gent feia molta vida al car-
rer i el contacte de veïnatge era intens; 
no és exagerat d’afirmar que carrerons 
i safareigs, patis i terrats constituïen un 
espai intermedi entre el públic i el privat 
que la majoria de persones compartien 
i, sobretot, les classes populars. Aquesta 
circumstància afavoria la transmissió 
oral dels hàbits lingüístics. 

Pel que fa a la presència a la ciutat de 
persones procedents d’altres territoris, 
cal assenyalar una colònia occitana rela-
tivament nombrosa. Aquesta població, 
tanmateix, acostumava a emparentar-se 
amb famílies autòctones i adoptava la 
llengua catalana sense dificultat.

La llengua 
com a objecte d’estudi

Un indicador de la salut de la llen-
gua són els treballs esmerçats a estudi-
ar-la; en aquest terreny, val la pena de 
remarcar el fet que van elaborar-se dic-
cionaris, gramàtiques i tractats d’orto-
grafia. La primera ortografia catalana 
de què tenim notícia forma part d’un 
tractat que té com a funció l’ensenya-
ment del llatí: Fons verborum et phra-
sium ad iuventutem latinitate imbuen-

dam
destacable és la Gramàtica cata-
lana breu y clara explicada ab molts 
exemples

erudit prestigiós, va escriure una His-
toria de la lengua catalana, on enceta 
una nova tendència lingüística que 
consisteix a identificar el català i el 
provençal com a llengua única, que 
anomena llengua romana. Bastero ha 
estat considerat un precursor pel que 
fa a l’interès que, amb posterioritat, va 
sorgir a Catalunya pel provençalisme. 
L’impressor Pere Lacavalleria, d’ori-
gen francès i establert a Barcelona, 
va donar a conèixer l’any 1642 el pri-
mer manual català de conversació del 
qual tenim notícia, i Pere Torra, pro-
fessor de la Universitat de Barcelona, 
va donar a la impremta un Diccionari 
català-llatí, publicat l’any 1650. 

Les reivindicacions

Al llarg del segle xvii, i també del 
següent, trobem un seguit d’autors, 
arreu de les terres de llengua cata-
lana, que escriuen textos en defensa del 
català. Aquests escrits sovint es planyen 
de la situació de prostració de la llen-
gua, en defensen la bellesa i la capacitat 
de ser una llengua de cultura tan vàlida 

l’estat de la llengua solen prendre un 
to de defensa de les virtuts del català 
enfront d’aquells que el denigren i sor-
geix el debat sobre la universalitat del 
castellà contraposada a un suposat loca-
lisme del català.

Conclusions 

El segle xvii ha estat presentat 
sovint com un període d’aportacions 
culturals minses i escassament relle-
vants a casa nostra; tanmateix, avui 
tenim ja prou elements per a posar en 
qüestió el concepte de «Decadència» 
–deutor, certament, d’un cànon lite-
rari i historiogràfic vuitcentista– o, si 
més no, per a deixar ben clar que el fil 
de la parla i de l’escriptura catalanes 
no es va trencar en cap moment. Cada 
cop més, les recerques alliberades de 
prejudicis posen de manifest una vita-
litat cultural més important que no 
semblava i una resistència lingüística 
potent, fins i tot durant els passatges 
més abruptes dels segles xvii i xviii. 

La capital catalana, que havia resis-
tit heroicament el setge de 1714, va patir 

va ser enderrocat per a edificar-hi la 
Ciutadella, i la universitat, com totes les 

-
seqüències del Decret de Nova Planta, 
que imposava les lleis de Castella «sin 
la menor diferencia en nada». En el ter-
reny de la llengua, la nova ordenació va 
maldar per esborrar l’idioma del país 
de tots els àmbits de la vida pública: 
el català deixava de ser llengua ofi-
cial, es castellanitzava l’administració, 
es canviava la toponímia i es prohibia 
l’ús del català a l’escola i als tribunals. 
Diversos informes emesos per funcio-
naris del nou règim remarcaven el des-
coneixement de la llengua castellana 
que tenia la majoria dels barcelonins. 
Tanmateix, és important d’assenyalar 
que, tant com és cert que el català va 
passar per moments de greus dificultats, 
no ho és menys el fet que el poble no 
va perdre en cap moment la consciència 
històrica i, al capdavall, aquest sentit de 
continuïtat va facilitar, en unes altres 
circumstàncies socials, polítiques i eco-
nòmiques, l’esclat de la Renaixença, a 
partir de mitjan segle xix, com a voca-

u


