
SOCIOLINGÜÍSTICA

12    LLENGUA NACIONAL - núm. 81 - IV TRIMESTRE DEL 2012

Independència i llengua
Marcel Fité

Anys d’ambigüitats

A l’època del Califat de Còrdova, 
els comtats catalans estaven sotme-
sos al perill que representaven les ter-
ribles ràtzies (o aceifes) que tot sovint 
els arribaven des de l’Àndalus. D’aquí 
vénen els castells, les torres i altres for-
tifi cacions que molts dels pobles avui 
perduts —de què parlava en el número 
anterior de Llengua Nacional— es 
veieren obligats a construir per a defen-
sar les seves minses collites, les seves 
sovint paupèrrimes propietats i el sem-
pre escàs conjunt de vitualles amb què 
comptaven per a passar l’any. Era l’alt 
preu que havien de pagar si volien man-
tenir la seva llengua, la seva cultura, la 
seva religió, la seva identitat.

De fet, durant els primers anys del 
segle x, eren els mateixos musulmans 
de les fronteres de l’Àndalus els qui 
assetjaven i depredaven el territori. 
Així, per exemple, l’any 904, el cabdill 
musulmà de Lleida, Llop ibn Muham-
mad, saquejà diverses zones del veí 
Pallars i, l’any 908, el seu successor, 
Muhammad al-Tawil, va ocupar Roda, 
una part de la Ribagorça i s’apoderà 
d’algunes fortifi cacions cristianes del 
Segrià i de la Noguera. 

Però l’embranzida més decisiva con-
tra els comtats catalans —que, de fet, tot 
i la seva dependència feudatària d’uns 
francs en davallada, funcionaven ja com 
a petits estats (puix que en cas de con-
fl icte eren ells mateixos els qui s’havien 

de treure les castanyes del foc)—, 
i molt especialment l’embranzida 
contra el comtat que esdevindria 
el Cap i Casal del país, el casal de 

Barcelona, va arribar amb la consolida-
ció del Califat cordovès i la creació del 
seu poderosíssim exèrcit.

L’any 940, en ple califat d’Abd al-
Rahman III, el katib Hasday ibn Ishaq 
es va presentar a la ciutat de Barcelona 
per obligar el comte Sunyer a signar 
un tractat de pau en les condicions que 
el califa imposava. Deu anys més tard 
(950), el fi ll i successor de Sunyer, Bor-
rell II, va enviar a Còrdova una ambai-
xada perquè ratifiqués el tractat del 
940. Aquest incòmode equilibri, entre 
el poderós califat per una banda, i l’im-
peri franc en plena decadència per una 
altra, va durar, amb alguns alts i bai-
xos, aproximadament fi ns al 976, data 
de la mort d’al-Hakam II, successor 
d’Abd al-Rahman III.

«Ipso anno quando Barchinona 
interiit»

El sucessor d’al-Hakam II, el jove 
califa Hisham II, fou un home feble i 
sense capacitat de comandament. Tan-
cat als seus palaus, delegà el poder en el 
seu primer ministre Abuamir, conegut 
més endavant com al-Mansur (el Vic-
toriós). Al-Mansur, un home ambiciós i 
sense escrúpols, va millorar encara més 
l’organització del poderós exèrcit mer-
cenari que havia creat Abd al-Rahman 
III i, amb unes forces perfectament dis-
ciplinades i experimentades, va iniciar 
una campanya de fustigació sistemàtica 

contra els pobles cristians del nord de 
la Península. Hi ha escrits que apun-
ten que el territori de Barcelona hau-
ria estat saquejat el 978, el de Girona 
el 982, i novament el de Barcelona el 
984. Tot i això, l’assalt defi nitiu, trans-
cendental, de la capital catalana no es 
produí fi ns al 985. 

Les tropes d’al-Mansur van sortir de 
Còrdova el 5 de maig del 985. Es dirigi-
ren a Múrcia, on reposaren uns quants 
dies, i continuaren vers Barcelona a tra-
vés del litoral. El comte Borrell, aler-
tat de l’avanç de les hosts musulma-
nes, va intentar barrar-los el pas, però 
fou derrotat. Els habitants dels voltants 
de Barcelona i del Vallès es tancaren 
esgarrifats a la ciutat, amb l’esperança 
que les sòlides muralles romanes els 
protegissin. Els atacants posaren setge a 
la ciutat el dia primer de juliol, després 
d’haver saquejat el monestir de Sant 
Cugat i el de Sant Pere de les Puel·les, 
on molt probablement feren un carnatge 

«Del castell d’Arrià (que és en Catalunya, en el ter-
ritori de Confl ent, costa lo riu que és apellat Tet) 
era un cavaller, ric, bon d’armes i de gran consell, 
per nom en Guifré...»

Gestes dels comtes de Barcelona

Al-Mansur    Foto: Internet
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entre les monges de la comunitat. La 
coneguda llegenda de santa Madrona, 
o Madrui na, faria referència a aquell 
fet. L’assalt defi nitiu de Barcelona es 
produí el dia sis de juliol. La ciutat va 
ser saquejada, incendiada i destruïda, 
amb les cases, les terres i les esglésies 
devastades. Molts ciutadans van ser fets 
presoners i, més endavant, foren venuts 
com a esclaus i, en el millor dels casos, 
rescatats econòmicament per les seves 
famílies. Barcelona va quedar des-
tructa, dissipata et depopulata. Morta.

Condemnats a la sobirania

El saqueig d’al-Mansur hauria fet 
que el comte Borrell II s’adonés de la 
inutilitat de mantenir uns tractats i uns 
lligams amb el califat cordovès que no li 
garantien la seguretat del territori. Això 
féu que mirés d’acostar-se novament a 
la cort franca, a la recerca de protecció 
militar a canvi del tradicional jurament 
de fi delitat. Però la protecció no arribà. 
Ni Lotari, ni Lluís el Jove —que regnà 
molt poc temps— ni Hug Capet, en 
plena feblesa i decadència de la dinastia 
carolíngia, no atengueren les demandes 
del comte. Amb el trencament d’aquell 
antic lligam amb la monarquia franca, 
Catalunya es veia abocada a un futur 
nou i incert: el de la seva independèn-
cia. Una independència únicament de 
fet, ja que no ho seria de dret fi ns a 1258, 
any en què se signà el tractat de Corbeil. 
Amb molta raó, els nostres historiadors 
han vist en la data del 985 el prefaci d’un 
doble alliberament: respecte als musul-
mans i respecte als reis francs. La data 
en què els governants del país es veieren 
abocats a deixar de fer —per dir-ho en 

termes polítics actuals— 
«la puta i la Ramoneta».

La celeritat amb què 
es va reconstruir la ciu-
tat —es va intentar de 
recuperar els captius, 
es va impulsar la repo-
blació de les terres del 
Penedès i es van reorga-
nitzar les institucions— 
posa de manifest que la 
voluntat de ser d’aquells 
nostres avantpassats era 
ben viva i vigorosa. De 
fet, aquell bateig a sang i 

foc esdevingué un revulsiu i un punt de 
partença. El país ja existia des de feia 
segles, però la història de la seva lliber-
tat nacional començava amb la presa de 
consciència i la necessitat de solidaritat 
que havia generat aquella catàstrofe de 
l’any 985. La importància (extraordinà-
ria) que el fet adquirí en les cròniques 
del passat contribuí a donar al fet un aire 
de grandesa mitològica que ha arribat 
fi ns als nostres dies. Barcelona, i a tra-
vés d’ella el país sencer, com l’Au Fènix, 
havia renascut de les seves cendres. I, 
com altres vegades hauria de passar al 
llarg de la seva història, les conseqüèn-
cies d’una derrota haurien estat també 
el punt de partença d’una gran victòria. 

Sense negar la transcendència que 
aquell desastre va tenir per a l’esdeveni-
dor del país, alguns historiadors opinen 
que potser algunes cròniques van sobre-
dimensionar l’abast del desastre, que, fet 
i fet, quedava circumscrit a una part del 
territori. Malgrat això, l’impacte sobre 
els qui el visqueren i la transmissió oral 
o escrita del que s’esdevingé, no hi ha 
cap dubte que generà una presa de 
consciència col·lectiva, que s’arti-
culà en un projecte nacio nal i inde-
pendent.

La llengua

Recordem el que explica Joan 
Bastardas en El català pre-lite-
rari1: «No era pas llatí la llengua 
que parlaven els barcelonins o 
gironins durant l’ocupació sarraïna 
[...] o la dels habitants de les comar-

ques de Cerdanya i Urgell [...]. Una llen-
gua romànica parlaven els barcelonins 
alliberats l’any 801, i aquesta llengua 
romànica ja no deixarà mai de ser ella 
mateixa. Bé que oberta a infl uències i 
pressions externes, evolucionarà sobre-
tot segons la seva pròpia dinàmica.»

Això no obstant, l’ús escrit d’aquesta 
llengua, el català, es va retardar consi-
derablement, tot i que a partir del segle 
ix ja trobem documents escrits en llatí 
amb indicis i informacions de les carac-
terístiques que devia tenir. El fet que la 
immensa majoria de la població (els 
laics) no estigués alfabetitzada va dei-
xar la pràctica de la lectura i l’escriptura 
en mans especialitzades (els clergues i 
la gent de lletra), els quals actuaven com 
a intermediaris entre els textos i la gent 
illetrada. I això féu que durant els segles 
ix, x i xi els textos s’escrivissin en llatí. 
Ara bé, els canvis econòmics i socials 
d’aquest darrer segle, amb l’aparició de 
noves classes socials urbanes, un incre-
ment dels excedents agrícoles i un inci-
pient desenvolupament de l’intercanvi 
comercial, van comportar noves mane-
res de viure i, alhora, van fer més fàcil i 
accessible la producció material de l’es-
criptura. El nombre de llibres que pos-
seïen les esglésies i els clergues s’incre-
mentà. I la gent laica, de mica en mica, 
s’anà incorporant al món, avui impres-
cindible, de la lletra escrita. No falta-
ria gaire perquè Bernat de Ventadorn 
s’adrecés a una dama en aquests termes: 
«Ela sap letras en enten / et agrada’m 
qu’eu escria / los motz, e s’a leix plazia 
/ legis los al meu sauvament.»

També era romànica, és clar, la 
llengua que parlaven els habitants del 

Església de l’antic monestir de Sant Pere de les Puel·les

1. Joan Bastardas, «El català pre-literari», dins Actes del Quart Col·loqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes. Basilea, 22-27 de març de 1976, p. 39. Barcelona 1977.

Bernat de Ventadorn               Foto: Internet
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Pallars, la Ribagorça i una part de l’ac-
tual Alt Urgell, territoris que no van 
ser mai ocupats d’una manera esta-
ble pels sarraïns, ni pels romans, ni 
pels ibers, ni pels celtes. Les carac-
terístiques orogràfi ques especialment 
abruptes dels seus territoris i els estrets 
de Collegats i dels Espluvins, on les 
emboscades devien fer el terreny gai-
rebé inaccessible, actuaren com a 
barreres defensives i dissuasives. La 
romanització del Pallars, la Ribagorça 
i una part de l’Alt Urgell va ser a con-
seqüència de la cristianització del ter-
ritori, i aquesta no es produí fi ns a 
l’època carolíngia. I fi ns i tot alesho-
res, una vegada cristianitzats, una part 
dels seus habitants continuaren proba-
blement parlant una variant del basc o 
èuscar, que era la llengua pre-romana 
de la contrada, fi ns pels volts de l’any 
mil. La carena pirinenca, a més, va ser 

el factor que determinà a partir d’ales-
hores la frontera lingüística de la zona 
i, així, les comarques que miren al 
sud parlen català, mentre que la Vall 
d’Aran, tot i haver estat inclosa inicial-
ment en la Ribagorça, parla la llengua 
occitana, la llengua dels trobadors.

La independència política i els lli-
gams d’interdependència i relació que 
s’anaren entreteixint entre els comtats 
catalans anà configurant una unitat 
lingüística que no tingué en aquells 
segles cap traducció en l’àmbit de l’ex-
pressió escrita, monopolitzat encara i 
a tot arreu pel llatí. Hi ha, per tant, 
una discordança cronològica entre el 
període en què la llengua es constitu-
eix (segles viii, ix, x i xi) com una rea-
litat ja plenament diferenciada del llatí 
i l’època en què apareixen els nostres 
primers textos escrits. Malgrat aquest 
fet, el dinamisme social i la cohesió del 

territori —el territori d’un país que ja 
mirava cap al futur, empès per la res-
ponsabilitat de controlar el seu propi 
destí i confi ar en les pròpies forces, 
com a conseqüència de la independèn-
cia que acabava d’assolir—, juntament 
amb un distanciament cada vegada 
més gran entre la llengua parlada (el 
català) i l’escrita (el llatí), foren els 
elements que posaren els fonaments a 
l’esclat lingüístic i cultural que es pro-
duiria en els segles següents. Aquell 
esclat és el que un dia va fer escriure a 
Ramon Muntaner, en la seva Crònica: 
«D’altra part, vos diré cosa de què us 
meravellarets, emperò si bé ho encer-
cats, així ho trobarets: que d’un llen-
guatge solament, de negunes gents no 
són tantes com catalans». 

I el text del cronista no acaba pas 
aquí. Però d’això ja en parlarem en els 
propers articles. ◆

La llegenda del convent de Sant Pere de les Puelles
Joan Amades

«[…] En fundar-se, el convent de Sant Pere es trobava fora del clos emmurallat de la ciutat. Quan les forces sarraïnes 
d’Almançor van prendre Barcelona, una allau de moros va caure damunt del convent, àvida de saquejar-lo i de maltractar 
les monges. L’abadessa, que es deia Matrui, en tenir coneixement de la caiguda de la ciutat, va sospitar què els passaria; 
cridà totes les germanes i els digué que per tal d’evitar la pèrdua i l’estrall fi ns on fos possible, es tallaria les orelles i el 
nas per fer-se repulsiva als moros, i totes les seves companyes van fer el mateix i així van desfi gurar els seus delicats ros-
tres, amb una prova tan radical i heroica. Quan els moros van arribar al convent esperant trobar un estol de bellesa i van 
veure aquelles cares tan mutilades i estrafetes es van enfurir i van matar tota la comunitat excepte l’abadessa, que acon-
seguí fugir. Els seus parents, per tal de salvar-la, la van amagar dins d’una gran saca de llana i d’aquella manera la van 
enviar cap a Mallorca. Quan la saca estava al moll per a ésser embarcada, els moros, per tal d’assegurar-se que en cap 
dels paquets que s’embarcaven no hi havia ningú amagat, amb una llança foradaven de tort i de través tots els farcells i 
també ho van fer amb la saca de llana on hi havia la pobra monja, que tota la van ferir encara molt més del que ho estava, 
però ella va ser prou resistent per no queixar-se i els moros no la van descobrir. 

Arribà a Mallorca on va restar fora de perill i on va viure mentre va durar la invasió sarraïna de Barcelona. Després 
tornà a la nostra ciutat, va restaurar el convent i restablí altra vegada la comunitat.»


