
1. INTRODUCCIÓ

L’estudi que presentem s’emmarca en la nostra recerca de les varietats diafàsiques
del català antic. Aquesta primera aproximació se centra en la part del corpus del
CICA referit al segle XV pels motius que exposarem més avall. Atès que el nostre
coneixement sobre els paràmetres classificatoris dels registres (tema, canal, propò-
sit i nivell de formalitat)1  per a la determinació prèvia és limitada quan es tracta
de textos històrics, hem partit de la hipòtesi que els recursos lingüístics que ens
serveixen actualment per a la identificació de les distintes varietats diafàsiques
podien actuar de manera similar en el passat.

Entre les diverses possibilitats de tria, hem seleccionat quatre trets de tipus
morfosintàctic. L’un és idiosincràtic del català, l’alternança entre els passats simple
i perifràstic, i els altres tres tenen un caire més universal: els connectors conjuntius
i relatius, que impliquen complexitat oracional, i els adverbis de mode (acabats en
-ment en català). Dins de la disponibilitat actual del programa interrogador del
CICA, hem intentat localitzar aquests trets morfosintàctics en les obres objecte
d’interès a fi d’observar-ne (de manera qualitativa o quantificada) els diferents
usos en relació amb la seua diferenciació estilística.

Pel que fa a la tria cronològica que hem fet, podem considerar que el català
assoleix una mínima diversificació de registres quan, entre la segona meitat del
segle XIII i els primers anys del XIV, amplia i flexibilitza les seues possibilitats expres-
sives en afegir, a la seua modalitat bàsica com a llengua parlada col·loquial, els
àmbits administratiu i literari. Així, a partir de la mitjania del segle XIII, el català
començarà a arrabassar explícitament àmbits d’ús privatius del llatí com a llengua
escrita institucional, com mostren aquests textos que es produeixen als nous regnes
de València i Múrcia:

APROXIMACIÓ A UNA CARACTERITZACIÓ
DELS REGISTRES EN ELS TEXTOS DEL SEGLE XV

1. Segons Payrató (1998).
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[València, 1261] Metges axí físichs com cirurgians, les receptes que dictaran, hajen ahajen ahajen ahajen ahajen a
dictar en romançdictar en romançdictar en romançdictar en romançdictar en romanç, declarant lo nom de les herbes e de les altres coses medicinals en lur
nom comú e vulgar.

(Ferrando 1980: 22)
[València, 1264] in curia civitatis Valentie, nec aliqua curia totius regni (...) scribi faciant
querelam petentis et responsionem defendentis verbotenus et in planoverbotenus et in planoverbotenus et in planoverbotenus et in planoverbotenus et in plano; et omnia alia
que partes diceres voluerint; et ea omnia ponantur et scribantur in romancioscribantur in romancioscribantur in romancioscribantur in romancioscribantur in romancio in libro
curie, et ita fiant deinde perpetuo omnes actus et sentencie in romantioomnes actus et sentencie in romantioomnes actus et sentencie in romantioomnes actus et sentencie in romantioomnes actus et sentencie in romantio.

(Ferrando 1980: 22)
[Múrcia, 1296] Item, que totes les cartes públiques e les altres escriptures dels pletzles cartes públiques e les altres escriptures dels pletzles cartes públiques e les altres escriptures dels pletzles cartes públiques e les altres escriptures dels pletzles cartes públiques e les altres escriptures dels pletz
que·s facenque·s facenque·s facenque·s facenque·s facen en vulgar plaen vulgar plaen vulgar plaen vulgar plaen vulgar pla perquè les gens pus clarament o entenen.

(Del Estal, 1985: 259)
[Elx, 1296] concedimus vobis quod omnia instrumenta et alie scripture conficianturomnia instrumenta et alie scripture conficianturomnia instrumenta et alie scripture conficianturomnia instrumenta et alie scripture conficianturomnia instrumenta et alie scripture conficiantur
et fiant vulgariteret fiant vulgariteret fiant vulgariteret fiant vulgariteret fiant vulgariter in predicta civitate de Cartagenia et terminus eius.

(Del Estal, 1985: 221)

Però no podem considerar plenament assolit un model de llengua culta fins que
no sobrevenen dos fets cabdals: el sorgiment de la prosa literària gràcies al geni de
Ramon Llull i el desenvolupament d’un patró de llengua propi de l’administració a
partir de la creació de la Cancelleria Reial. És a partir d’aleshores que podrem comen-
çar a parlar de registres diferenciats en català. Ara bé, també és cert que la lluita per
l’assoliment del registre formal no la guanyarà la nostra llengua tan aïna. Encara a finals
del XIV observava el traductor al català de l’obra llatina De regimine principum (1280):

nós havem posats alguns vocables pus acostats a la manera del parlar
del latí que del romanç [...] quar la manera del parlar del latí és la manera del parlar del latí és la manera del parlar del latí és la manera del parlar del latí és la manera del parlar del latí és
perfeta e ha moltes maneres de parlarperfeta e ha moltes maneres de parlarperfeta e ha moltes maneres de parlarperfeta e ha moltes maneres de parlarperfeta e ha moltes maneres de parlar, de les quals una és pus covinent
al romanç que no altra.

(apud Prats 1983: 59)

És a dir, el traductor afig a la seua versió catalana un vocabulari i una justifi-
cació en què ens explica que el llatí disposa de registres («moltes maneres de par-
lar»), només un dels quals —diu— s’ajusta a l’únic que posseeix el català. Tanmateix,
ja en aquesta època, gràcies a l’impuls donat per Pere el Cerimoniós al català ad-
ministratiu, la nostra llengua acabarà superant el llatí en el volum de documentació
cancelleresca. I ja a partir de les versions impreses de De regimine principum de
finals del XV desapareix la justificació que llegíem en la traducció catalana del segle
anterior (Prats 1983: 32). Aquest fet podria ser un indici que, malgrat els avanços
produïts en la centúria del tres-cents per a l’assoliment d’una diversificació de
registres, no seria fins al quatre-cents que s’estendria l’acceptació que el català
podia cobrir totes les necessitats expressives d’una llengua de cultura.
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2. ELS TRETS SELECCIONATS

Entrem, doncs, en l’anàlisi dels trets morfosintàctics en l’etapa cronològica ob-
jecte d’interès. Del passat perifràstic, en tenim notícia des dels primers textos de la
llengua, però la seua generalització lèxica no es produeix fins a mitjan segle XIV i
la corresponent gramaticalització es retarda fins a la fi del mateix segle (Colón
1959). Així, en el segle XV ja podem parlar d’un ús ple del passat perifràstic, en
competència amb el passat simple. Però aquest ús no serà considerat correcte, com
demostren les Regles d’esquivar vocables i mots grossers e pagesívols (circa 1492),
segurament com a resultat d’una tradició, ja arrelada, a bandejar-lo dels registres
cultes de la llengua:

aquests vocables de vaig anarvaig anarvaig anarvaig anarvaig anar a misser Hierony Pau ne a mi, Pere
Miquel Carbonell, no par sian bons vocables. Més val dir: anamanamanamanamanam,
venguemvenguemvenguemvenguemvenguem; no: vamvamvamvamvam, etc. (apud Badia 1999: 111)

Això ens ha de dur necessàriament a veure’l com una marca de textos amb un
registre col·loquial. Pel que fa a la varietat de connectors en la sintaxi oracional i als
adverbis de mode en -ment, la seua introducció és una de les aportacions destaca-
des de Ramon Llull en el camí a l’assoliment d’un model de llengua culta catalana
(Badia & Moll 1960). Per tant, el seu ús escàs i poc variat serà característic de textos
de baixa formalitat, com succeeix actualment també (Tomàs 1998: 43-45). L’altra
cara d’aquests usos considerats col·loquials, l’exclusivitat del passat simple i l’abun-
dància i varietat de connectors i adverbis en -ment, ens situarà davant de textos
d’un nivell culte. Atesa l’exigüitat d’estudis aplicats sobre varietats diafàsiques
històriques, no gosarem anar més enllà de la distinció de dos graus que acabem de
plantejar. Confiem que a mesura que aquest camí que encetem siga més fressat,
podrem plantejar una gamma estilística més variada.

Els textos datats en el segle XV al Corpus Informatitzat del Català Antic2 fan un
total de trenta-un, tal com es pot veure a la taula 1.

TextosTextosTextosTextosTextos DatacióDatacióDatacióDatacióDatació
1) La flor de les històries d’Orient 1400-1424
2) Tractat de Confessió 1420
3) Epistolari de la València Medieval (I) 1400-1412
4) Epistolari de la València Medieval (II) (1/4) 1412-1424
5) El cavaller i l’alcavota 1410
6) Processos de Crims del segle xv a Lleida (1) 1402
7) Llibre de Sent Soví 1400-1424
8) Furs de València (Furs de Jaume I) 1400-1499
9) Llibre de Justícia de València (anys 1441-42) 1441-1442
10) Memorial del pecador remut 1425-1449
11) Sermons de Sant Vicent 1410-1415
12) Epistolari de la València Medieval (II) (2/4) 1425-1449

2. Ens hem decantat per la data de la còpia si no és coincident amb la del text original, sovint més
dubtós.
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13) Libre de diverses statusts e ordenacions fets per lo consell de la vila
     de Algezira 1446
14) Processos de Crims del segle xv a Lleida (2) 1442

15) Epistolari de la València Medieval (II) (3/4) 1450-1472
16) Processos de Crims del segle xv a Lleida (3) 1453
17) Llibre de totes maneres de confits 1450-1475
18) Llibre de totes maneres de potatges de menjar 1450-1474
19) Cartes triades dels Borja (1/3) 1473
20) Tirant lo Blanch 1490
21) Sumari d’Espanya-4 1475-1499
22) Sumari d’Espanya-5 1475-1499
23) La vida de Santa Caterina de Sena 1499
24) Epistolari de la València Medieval (II) (4/4) 1475-1478
25) Crim d’incest a Alcubles 1489
26) La llengua dels processos de crims a Lleida del segle XVI 1482
27) Processos de Crims del segle xv a Lleida (4) 1485
28) Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència 1490
29) Cartes privades del segle XV a l’arxiu de Santa Maria del Mar 1483-1488
30) Cartes triades dels Borja (2/3) 1493-1494
31) Un memorial de la guerra contra el turc 1478

Taula 1. Relació de textos del CICA pertanyents al segle XV

Aquesta classificació comporta grans diferències en l’extensió entre uns textos
i altres. Així, mentre el Tirant lo Blanch conté 418.507 ocurrències de mots i els
Sermons de sant Vicent, 96.092, l’única carta del primer volum dels Borja, en conté
703. Al bell mig, la majoria de textos es troben al voltant de les 10.000 i 40.000
ocurrències. En realitat, alguns dels textos inventariats són parts, repartides crono-
lògicament al llarg del segle, d’unes mateixes obres. En aquest cas es troben les
quatre col·leccions de cartes de la València medieval («Epistolari»), els cinc proces-
sos criminals lleidatans («Lleida»), les dues sèries de correspondència dels papes
Borja («Borja»), i les dues parts del Sumari d’Espanya («Sumari»). A la taula 2
veiem que els trenta-un textos es queden en vint-i-una obres unitàries, que seran
la base que tindrem en compte a l’hora d’estudiar el comportament dels trets
morfosintàctics seleccionats.3

ObresObresObresObresObres DatacióDatacióDatacióDatacióDatació
1) La florflorflorflorflor de les històries d’Orient 1400-1424
2) Tractat de confessióconfessióconfessióconfessióconfessió 1420
3) EpistolariEpistolariEpistolariEpistolariEpistolari de la València Medieval 1400-1478
4) El cavaller i l’alcavotaalcavotaalcavotaalcavotaalcavota 1410
5) ProcessosProcessosProcessosProcessosProcessos de crims del segle xv a Lleida 1402-1485
6) Llibre de Sent SovíSovíSovíSovíSoví 1400-1424
7) FursFursFursFursFurs de València (Furs de Jaume I) 1400-1499
8) Llibre de JustíciaJustíciaJustíciaJustíciaJustícia de València (anys 1441-42) 1441-1442

3. Destaquem mitjançant la lletra negreta la clau de citació de cada obra.
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9) MemorialMemorialMemorialMemorialMemorial del pecador remut 1425-1449
10) SermonsSermonsSermonsSermonsSermons de Sant Vicent 1410-1415
11) Libre de diverses statusts e ordenacions fets per lo consell de la vila
      de AlgeziraAlgeziraAlgeziraAlgeziraAlgezira 1446
12) Llibre de totes maneres de confitsconfitsconfitsconfitsconfits 1450-1475
13) Llibre de totes maneres de potatgespotatgespotatgespotatgespotatges de menjar 1450-1474
14) Cartes triades dels BorjaBorjaBorjaBorjaBorja 1473-1494
15) TirantTirantTirantTirantTirant lo Blanch 1490
16) SumariSumariSumariSumariSumari d’Espanya 1475-1499
17) La vida de Santa CaterinaCaterinaCaterinaCaterinaCaterina de Sena 1499
18) Crim d’incest a AlcublesAlcublesAlcublesAlcublesAlcubles 1489
19) RegimentRegimentRegimentRegimentRegiment preservatiu e curatiu de la pestilència 1490
20) CartesCartesCartesCartesCartes privades del segle XV a l’arxiu de Santa Maria del Mar 1483-1488
21) Un memorial de la guerra contra el turcturcturcturcturc 1478

Taula 2. Relació d’obres a efectes d’estudi dels trets lingüístics seleccionats

2.1. Passat simple versus passat perifràstic

La recerca dels passats perifràstics en aquest corpus, mitjançant la demanda al
programa cercador de la fórmula «va%» i la posterior supressió de tota la casuís-
tica que no incloguera les formes auxiliars habituals (vaig/vàreig, vas/vares, va,
vam/vàrem, vau/vàreu, van/varen), ens ha donat com a resultat que de les trenta-
una unitats textuals, només presenten mostres d’aquest passat quatre obres, i en
una, només n’hi ha un cas (vegeu la taula 3).4

ObresObresObresObresObres DatacióDatacióDatacióDatacióDatació
4) El cavaller i l’alcavota: 23 casos23 casos23 casos23 casos23 casos (46 unitats entre 54.281 ocurrències) 1410
5) Processos de Crims del segle XV a Lleida: 1 cas1 cas1 cas1 cas1 cas (2 unitats
    entre 3.673 ocurrències) 1485
10) Sermons de Sant Vicent: 6 casos6 casos6 casos6 casos6 casos (12 unitats entre 96.092 ocurrències) 1410-1415
15) Tirant lo Blanch: 2 casos2 casos2 casos2 casos2 casos (4 unitats entre 418.507 ocurrències) 1490

Taula 3. Relació d’obres del CICA que contenen el passat perifràstic

Com es pot veure, només en el primer text, El cavaller i l’alcavota, de 1410, hi
ha un nombre de casos mínimament significatiu del passat perifràstic.5  L’única
observació amb una certa base que podem fer sobre l’ús en aquest procés judicial

4. Dins l’apartat de cada obra indiquem la totalitat de casos de passat perifràstic i, a continuació,
entre parèntesis, amb l’objectiu de fer veure la poca freqüència d’aquest passat, el posem en relació amb
el total d’ocurrències de formes gràfiques unitàries entre blancs (cada passat perifràstic conté dues
unitats de recompte).

5. Hem detectat que la indexació d’aquesta obra inclou parts en català modern que són traducció
dels fragments en llatí del procés. Naturalment, les hem exclòs del recompte. També hem observat
fragments en català actual en La flor de les històries d’Orient, els únics que contenien passats perifràstics
en aquesta obra. Per aquest motiu, hem considerat que l’obra no en contenia cap en la seua versió antiga.
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dels vint-i-tres casos de perifràstics, és que només fan acte de presència a les
declaracions dels testimonis i, concretament, en quatre de les díhuit persones que
hi declaren. Aquestes quatre persones són dues parelles de mare i filla amb unes
edats d’uns trenta anys per a les mares i uns deu per a les filles respectives. Però
no sabem si aquestes són les característiques que ens haurien de fer atribuir-los l’ús
del passat perifràstic davant del desús que practiquen els catorze declarants restants.
Tampoc no sabem si el motiu pot raure més aviat en el seu origen. Una de les
mares és valenciana i la filla deu haver pres alguna part de l’idiolecte de la seua
progenitora. Entre mare i filla usen sis formes perifràstiques en sengles declaracions
ben llargues. L’altra mare és menorquina i usa tres formes, mentre que la filla,
segurament nascuda a Barcelona, on té lloc el procés, arriba a fer catorze formes.
Entre la resta de procedències dels implicats, destaquen els dos acusats, «el cavaller»,
procedent de Mallorca, i «l’alcavota», de Menorca. Cap dels dos no fa servir mai
cap forma perifràstica així com tampoc la resta d’intervinents, de qui no s’especifica
origen geogràfic. Si ens fixem ara en el tipus de llenguatge, directe o indirecte, que
es recull a les declaracions amb l’ús del passat perifràstic, la major part és indirecte,
és a dir, narració en tercera persona redactada per l’escrivà, a excepció d’un frag-
ment breu, de la mare menorquina, que és directe i conté dues formes perifràsti-
ques dels sis perfets que s’hi empren. Vegem aquest fragment, en què la mare
reporta les paraules de sa filla:

Madona mare, mala són anada ab na Triales, car sapiats que de fet
que fuyfuyfuyfuyfuy a la casa de mossèn Albertí na Triayles, se levàlevàlevàlevàlevà la tovallolla del
coll e no havia gens de mal en lo bras; e vavavavava·m metremetremetremetremetre en l’estudi on stave
lo dit mossèn n’Albertí, e vavavavava·m tencartencartencartencartencar demunt ab clau ensemps ab lo
dit mossèn n’Albertí, lo qual encontinent véncvéncvéncvéncvénc ves mi e·m besàbesàbesàbesàbesà. E jo
cridave a la porta dient: ‘Madona Trials, obriu-me, que anar me·n vull!’
E la dita na Trials no responia res.

Certament, aquesta presència notòria del passat perifràstic en unes paraules
(més o menys) literalment transcrites no ens ha de dur a suposar que a les altres
tres obres també es fa més visible el perifràstic en diàlegs. En efecte, només apareix
en la veu del narrador, tant en els Sermons de sant Vicent, com en el Tirant lo
Blanch, com en la declaració d’un testimoni d’un procés lleidatà de 1485. Això sí:
els quatre textos en què apareix la forma perifràstica del verb no podem conside-
rar-los a priori d’una alta formalitat. Això no ho dubtem en el cas dels dos proces-
sos. I en el cas dels dos textos literaris, el caràcter popular dels sermons vicentins
i la voluntat de fer una narrativa accessible al lector-oïdor mitjà per part de l’autor
del Tirant lo Blanch (Casanova 1994), ens fan comprendre l’aparició d’un tret
morfosintàctic que hem de considerar propi d’un registre col·loquial, com hem vist
més amunt.6

6. És evident que la utilització del passat perifràstic que veiem en aquests textos tenia una
intencionalitat estilística que superava la mera oposició de registres que acabem d’apuntar.
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2.2. Els elements conjuntius

La funció bàsica de les conjuncions i locucions conjuntives és la d’establir rela-
cions sintàctiques o semàntiques entre dos o més constituents. Aquests elements
lingüístics possibiliten la connexió textual i la composició oracional i, per tant,
poden manifestar el grau de complexitat sintàctica utilitzada en el discurs. Segons
això, l’existència d’una major diversitat i freqüència d’aquestes unitats conjuntives
estaria relacionada amb una major complexitat sintàctica i, per tant, amb un nivell
de formalitat més elevat. Partint d’aquesta hipòtesi, hem confeccionat una llista
d’aquesta mena d’unitats, d’on hem exclòs les més bàsiques (e, o, que, però, si),
amb l’objectiu de verificar-ne la diversitat i la freqüència a les obres seleccionades
per al nostre treball (taula 4).

a fi que ab què així com així mateix
així que altrament ans que aprés que
aytal que aytant que car consegüentment
(de)mentre que depuix que donchs donques
emperò en cas que en continent que en guisa que
en tal manera que en temps que enans que encara que
entrò que fins que jatsia que lladonchs
malgrat que mas que mentre que menys que
no obstant que on que onsevulla que per bé que
per ço car per ço com per ço que per rahó que
per tal com per tot açò puix(s) (que) pus que
quan salvu sempre que sens que
sinó sol que tal que tantost que
tota hora que tro que

Taula 4. Relació de les cinquanta-quatre conjuncions i locucions conjuntives estudiades

Amb l’ajuda del programa interrogador del CICA, hem procedit a fer recompte
de la presència de cadascun d’aquests elements conjuntius a les diferents obres
(Figura 1).
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Figura 1. Nombre d’elements conjuntius diferents que hi ha a cada obra

Això ens ha permès una primera classificació de les obres del segle XV en funció
de la diversitat d’elements conjuntius que hi hem trobat. En aquesta relació de
díhuit obres afectades hi ha dues absències que cal comentar, El cavaller i l’alcavota
i La flor de les històries d’Orient, a les quals hem detectat paràgrafs llargs en català
modern que havien estat inclosos en la indexació sense solució de continuïtat amb
els fragments en català antic.7 Descartades aquestes obres, la que més unitats con-
juntives té de les cinquanta-quatre cercades, és una de llengua cancelleresca, l’Epis-
tolari de la València Medieval, que en té quaranta-una, seguida de molt a prop per
una obra literària, el Tirant lo Blanc, amb trenta-sis. Fins al Memorial del pecador
remut, en sentit descendent, totes les obres tenen almenys la meitat dels elements
conjuntius que cercàvem (vint-i-set). En aquest grup tot és llenguatge cancelleresc
o literari. Amb menys de la meitat dels connectors conjuntius hi ha la resta de les
obres, on ja fa acte de presència el llenguatge col·loquial, com ara en el Llibre de
Justícia de València, els Processos de Lleida o el Crim d’incest a Alcubles, els quals
contenen fragments amb citacions de paraules literals com les que segueixen:

— Cap d’eytal! Què us hi va, a vós, si jo vag e vinch? Vedar-m’ó éu vós?
— Orat. No t’ó dich per mal, carcarcarcarcar jo ja acostum de burlar-me ab tu.

(Lleida, 1402)

— Odà! Per què feu açò? No·n façau enuig puixspuixspuixspuixspuixs yo no us ne fas, e per vostra bondat stau
segur!

7. Pel que fa a la tercera obra exclosa, Un memorial de la guerra contra el turc, el programa
interrogador no hi localitzava mai cap dels elements que li demanàvem. De fet, ens fa l’efecte que
aquesta obra només té una pàgina indexada, la 53.
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— Ha! Recagon traydor, goç, juheu!
(València, 1441-1442)

— Yo vinch ací a vosaltres per dir-vos en via de confessió hun cars que se és sdevengut,
hí és que en lo fosar, en certa part trobareu una criatura, de poch temps nada, davall una
pedra soterrada; feu que per lo matí hi sían hí s’í done recapte; e si per ventura se negava
que no és de Domingo d’Enguita he de Ysabel, jermana de aquell, yo·ls ho provaré que
és sua.
— Compare, aquest cars no és per asperar a demà, sinósinósinósinósinó que prengam alguns dels dotze
del consell e que anets a veure si és axí.

(Alcubles, 1489)8

Evidentment, aquests fragments no contenen una gran varietat conjuntiva puix
que recullen la llengua del carrer: car, puixs i sinó són de les poques conjuncions,
entre les cercades, que hi trobem. La passa següent hauria d’haver estat la de
quantificar la presència de cada connector conjuntiu i traure alguna conclusió a
partir de l’abundància o no de determinats elements. Això en cada obra i en cadas-
cun dels tipus de textos que teníem, però l’únic paràmetre comparatiu de què
disposàvem era la quantitat absoluta d’ocurrències de mots dins cada unitat tex-
tual (taula 1) i les proporcions de connectors conjuntius obtingudes eren insignifi-
cants respecte a la totalitat de formes gràfiques entre blancs. Així hem pogut
comprovar-ho en el cas dels passats perifràstics (taula 3). Si en la indexació del
programa s’haguessen marcat les categories gramaticals dels mots, com ara en el
cas de les formes verbals (i fins i tot dels temps) o bé en els connectors oracionals,
com és en el cas que ens ocupa, potser hauríem pogut realitzar una quantificació
amb sentit.9

Així les coses, ens quedava l’opció d’observar el comportament d’alguns ele-
ments conjuntius que poguessen caracteritzar millor un registre o altre. Com que
n’havíem trobat alguns que eren absents o molts escassos en certes obres de la
banda baixa de la Figura 1 (les que tenien una menor varietat conjuntiva), vam
decidir de seleccionar-los a part i fer-ne recompte dins cada obra. A la taula 5
exposem la relació d’aquests connectors conjuntius.

a fi que ab què així que Altrament
aytal que (de) mentre que Jatsia (ço)/(que) Lladonchs
no obstant per bé que per tal com per tal que

Taula 5. Selecció dels dotze connectors conjuntius que podrien diferenciar registres

Amb aquests connectors conjuntius hem elaborat una quantificació on les pro-
porcions que presenta cada connector ho són en relació a la totalitat que hi ha en

8. Alcubles pertany al municipi d’Altura, de la comarca dels Serrans, actualment de llengua castellana
i, aparentment aleshores —cosa  que diem a partir de la llengua dels diàlegs— de llengua catalana.

9. En la darrera versió del programa interrogador, arribada a nosaltres una setmana abans d’aquesta
presentació, observem que s’hi han inclòs les preposicions. De tota manera, tota la tasca de localització
de les formes que ens interessaven ja l’havíem feta i només ens quedava temps per a redactar el present
estudi.
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el conjunt de totes les obres, que en aquest cas sumen set-centes quinze. Som
conscients que cada obra té una extensió diferent i que, per tant, això pot haver
creat biaixos en els resultats que veurem. Tot i això, els resultats no sempre orde-
nen les obres d’acord amb el seu nombre total d’ocurrències. Per exemple, el Trac-
tat de confessió, que en té 52.436, només presenta un 3% d’aquests connectors,
mentre que en el Llibre de totes maneres de potatges de menjar, que es queda amb
31.153 ocurrències, arriba a un 21% de connectors. D’altra banda, no coneixem la
quantitat d’ocurrències d’obres com els Furs de València o el Sumari d’Espanya.
Tot plegat, i tenint en compte que no tenim indexades les categories gramaticals,
respecte a les quals hauríem d’haver observat les proporcions, hem adoptat provi-
sionalment aquest mètode, que veiem reflectit a la Figura 2.
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Figura 2. Proporcions dels dotze connectors conjuntius dins cada obra

Ara tenim només catorze obres, ja que els Processos de crim de Lleida, el Crim
d’incest a Alcubles, el Regiment preservatiu e curatiu de la pestilència, i les Cartes
privades del segle XV a l’arxiu de Santa Maria del Mar no presenten cap ocurrència
de la llista de conjuncions i locucions conjuntives de la llista de la taula 4, obres de
les quals també podem afegir que el nombre d’ocurrències que contenen és reduït,
ja que oscil·la entre les 8.000 dels Processos i les set-centes catorze de les Cartes
privades. És possible que l’absència de les dues primeres s’haja d’atribuir al seu
caràcter més col·loquial. Quant a les dues últimes, que, en principi, haurien de
situar-se en un nivell de formalitat més elevat, ja hem vist a la Figura 1 que eren
les obres que comptaven amb menys aparicions de connectors conjuntius. Però si
de les absències passem a les presències, tornem a trobar-nos a la banda alta
l’Epistolari i el Tirant, si bé ara amb una inversió de termes i amb una major
distància entre aquestes dues obres. S’imposa amb una major riquesa d’elements
conjuntius més complexos el llenguatge literari del Tirant. Encara hi trobem en
aquesta segona figura una obra amb un component col·loquial com és el Llibre de
Justícia de València, però no hem d’oblidar que les parts que no contenen declara-
cions de testimonis les hem d’incloure dins del llenguatge cancelleresc.
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Hem vist fins ací que la major varietat d’elements conjuntius en el text, així com
l’abundància d’alguns d’aquests elements més complexos, caracteritzen grosso modo
les obres que, en principi, podríem considerar dins un nivell de formalitat alt o
mitjanament alt, com són les que tenen un caràcter literari o cancelleresc. En canvi,
les obres que s’acosten més a la llengua quotidiana, i entre aquestes destaquen els
llibres de processos, presenten una menor varietat i abundància d’elements conjun-
tius. Certament, fem una aproximació amb les limitacions derivades del programa
amb què hem treballat, però creiem que les pistes que anem donant apunten cap
a una distinció de registres que podem anar perfilant cada volta més.

2.3 Els pronoms relatius

L’elecció d’aquest tret morfosintàctic es pot justificar amb el mateix planteja-
ment que hem formulat per als elements conjuntius. Els pronoms relatius són in-
troductors d’oracions complexes, ara de les subordinades adjectives, i, per tant,
aporten complexitat a la sintaxi del text. Malgrat la diversitat de relatius de què
disposa el català, hem hagut de cenyir-nos a la forma tònica què (precedida de
preposició) i al relatiu adverbial on, ja que les altres formes, com són que, qui i
qual, podien tenir altres funcions diferents a la relativa, cosa que el programa
interrogador del CICA no ens hauria sabut discriminar. Així doncs, hem calculat,
igualment, la freqüència relativa de què i on dins cada obra en relació amb el total
de casos enregistrats d’aquests dos relatius, concretament set-cents nou. Els resultats
els podem observar en la Figura 3.
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Figura 3. Percentatge de relatius què i on que enregistrem en els textos del CICA del segle XV

Entre les obres amb major freqüència dels relatius objecte d’estudi tornem a
trobar l’Epistolari i el Tirant. Ja a major distància, però encara amb una presència
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de relatius, en trobem altres dels mateixos tipus literari i cancelleresc (el Sumari
d’Espanya, els Furs de València, les Cartes triades dels Borja i els Sermons de sant
Vicent), totes per damunt del 5% dels relatius seleccionats. Per davall d’aquest
percentatge veiem, entre d’altres, dos llibres de cuina (el Llibre de totes maneres
de potatges de menjar i el Llibre de totes maneres de confits) i els Processos de
crim de Lleida.10 Vegem d’aquesta última obra els únics exemples de l’ús d’aquests
relatius (tots de què), els quals no apareixen mai quan es reporta el llenguatge
directe:

E ell, deposant, sentint-se picat, arrenchà la spasa e broquer que
portava per voler-se deffendre d’ell. E en aquest endemig vénch lo fill
d’en Pere Roger, qui stava ja en parada a la taula de mestre Aliot, e
arrenchà la spasa e·ll broquer e lançà-li a ell, deposant, dues o tres
stoquades. E axí brega fahent feren-li caure la spasa de la mà. E axí
com ell, deposant, se baxava per pendre la spasa que li ere cayguda, fill
de sa mare, vénch e donà-li un colp en les anques de quède quède quède quède què caygué per
terra. E àls no y hac.

(Lleida, 1402)

Interrogada la dita Valentina d’on tragueren aquests leus de quède quède quède quède què
feren aquestes metzines de quède quède quède quède què lo bou morí·s. Respòs e dix que ella e
lo Guillem Martí, abdós ensemps, dessoterraren la criatura del dit
Guillem, fill seu, e diu que tragueren-la del vas.

Interrogada com la dessuterraren ni ab quèab quèab quèab quèab què. Respòs dita Valentina
que ab hun bastonot de aquells qui hom fica per les tanques hí és agut
ab hun cap. E axí diu que la tragueren del vas e diu que obriren-la e
tragueren-ne les frexures de la dita creatura, e tornaren-la en lo loch
mateix e cobriren-la axí com de abans estave.

(Lleida, 1485)

En ambdós fragments, encara que estan basats en la parla oral inicial (primer
d’un testimoni i després d’un funcionari de justícia), hi ha la intervenció posterior
del transcriptor de les paraules pronunciades durant el judici, que ordena el dis-
curs recollit. En canvi, quan hi ha paraules citades literalment, la intervenció de
l’escrivà és mínima o nul·la. Comparem ara aquests usos mínims dels relatius amb
els màxims de l’Epistolari:

Com los dits presos sien natius e fills de honrats ciutadans de aquesta
ciutat, a la quala la quala la quala la quala la qual han feyt grans servirs e honors, e per ço·ls és obligada
a procurar tots profits; e com, per esguard de lur art mercantívol, los
covenga divertir en diverses parts del món, e rahonablement,  per lo bé
que los mercaders universalment fan en les partides ononononon confluexen,
aquells dejen ésser bé tractats, favorits e protegits, car lur art los ho

10. En aquest gràfic hi ha només tretze obres. Hi manquen, a banda de les que ja hem exclòs en la
primera figura, les que no presenten cap cas dels relatius que cerquem.
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dóna com lur comerciar e negociejar done aviament als avers e
mercaderies, de quède quède quède quède què roman gran utilitat a les partides ononononon tresquen.

(València, 1419)

Veiem, doncs, que els connectors relatius, de la mateixa manera que hem vist en
els conjuntius, són elements que permeten discriminar els diferents nivells de for-
malitat, principal paràmetre de caracterització dels registres.

2.4 Els adverbis de mode en -ment

Finalment, hem fet entrar en consideració un darrer element discriminant: l’ad-
verbi de mode format amb el sufix -ment. Hem considerat que aquesta mena d’ad-
verbis solen ser propis dels registres formals i per això ens ajudarien també a
diferenciar els graus de formalitat de les diverses obres. Els adverbis en -ment que
hem enregistrat en les tretze obres del segle XV on n’hem trobat han sumat un total
de quatre-centes setanta-tres ocurrències. Posteriorment, igual que en els altres
casos, hem calculat les freqüències relatives dins cada obra i en relació amb la
totalitat ja esmentada, i amb aquests percentatges hem elaborat la Figura 4.

Figura 4. Percentatge d’adverbis en -ment que contenen les obres del CICA del segle XV
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registre elevat: el Tirant i l’Epistolari, amb més d’un 20% d’aquesta mena d’adver-
bis de mode. Amb menys d’un 10% hi ha la resta de les obres, on no ens ha de
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València, atès que les fórmules inicials de denúncia i acusació solen ser altament
formals. Vegem-ne un exemple:

On nós, en Johan Cifre, cavaller, justícia de la ciutat de València en
lo criminal, en l’any present, vista primeramentprimeramentprimeramentprimeramentprimerament una denunciació posada
davant lo honorable en Luís Cruylles, justícia en l’any propassat de la
ciutat de València en lo criminal, sots kalendari de ·XVII· de noembre
del any propassat per la dona n’Anthoneta, muller d’en Johan Monrroig,
del loch de Castelló de Xàtiva, [defunt], mare e conjuncta persona de
Ffrancesc Monrroig, occís, contra Johan Fferrando Guarcia, laurador
alia traginer, e contra Alfonsset Ferrando Guarcia, asahonador habitador
de la dita ciutat, per rahó e causa de la mort malamentmalamentmalamentmalamentmalament e ab delliberada
penssa e acordadamentacordadamentacordadamentacordadamentacordadament e prodicionalmentprodicionalmentprodicionalmentprodicionalmentprodicionalment perpetrada en la persona
del dit Johan Monrroig, fill de aquella.

(València, 1441-1442)

Es confirma, per tant, que aquest últim tret morfosintàctic entre els estudiats
també contribueix a marcar les diferències diafàsiques entre els diversos tipus de
textos.

3. CONCLUSIONS

Les conclusions del nostre treball han de ser necessàriament provisionals a l’es-
pera d’un major aprofundiment en la tipologia textual i d’una ampliació cronolò-
gica dins el període objecte d’estudi. Els quatre trets morfosintàctics escollits
signifiquen igualment una primera temptativa per a aproximar-se a una autèntica
caracterització dels registres medievals. Hem vist que la dicotomia entre passats
simples i perifràstics no reflectia suficientment l’oposició entre diferents registres,
segurament perquè el seu accés a la llengua escrita encara era limitat. En canvi, els
altres trets (els connectors conjuntius i relatius i els adverbis en -ment) mostraven
més explícitament els nivells de formalitat alts i baixos a través dels textos estu-
diats. Caldrà, no obstant, aportar-hi un major nombre de trets i eixir de l’àmbit
morfosintàctic en què ens hem reclòs en el present treball. Concretament, convin-
dria separar els fets que afecten la morfologia flexiva dels de la sintaxi, que ací hem
aglutinat per simplificar aquesta anàlisi primerenca, i caldria, així mateix, obrir-se
a l’àmbit de la lexicologia.

Hem de plantejar-nos també la possibilitat de millorar els càlculs estadístics que
hem usat en aquest treball. En principi, utilitzar l’estadística descriptiva amb el
càlcul de freqüències relatives, sense aplicar-hi el complement de mitjanes, modes,
variàncies i desviacions típiques, ens pot portar a obtenir resultats limitats o equi-
vocats, més si tenim en compte que treballem amb un corpus les obres del qual
contenen una quantitat d’ocurrències molt diversa. Caldria, si fóra possible, treba-
llar amb l’estadística d’inferència a partir dels càlculs de probabilitat d’aparició de
cada element lingüístic estudiat.
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Però per a poder aplicar aquesta metodologia estadística amb garanties, caldria
disposar d’un programa de recerca sense les limitacions que encara té el del CICA.
Concretament, cal eliminar de la indexació d’algunes obres fragments llargs en
català actual, que havien afegit els seus editors per diferents motius i que han estat
inclosos també en el buidatge per al CICA com si es tractàs de català antic. Cal
també marcar totes les citacions en estil directe i, així mateix, les categories grama-
ticals dels mots. El programa interrogador del CICA ha d’oferir més opcions que
el cercador de Word; per exemple, aquest darrer permet trobar mots segons desi-
nències finals, cosa que no admet el nostre «interrogador». Hi ha, així mateix,
símbols d’aquest programa la utilitat dels quals no se’ns ha explicitat (Y, ( ), O).
Tampoc no podem tenir restringit l’accés a les obres completes indexades, a les
quals hem hagut d’accedir pàgina a pàgina, i sempre que en totes hi hagués algun
element de cerca.

Per últim, gosem suggerir que es procure equilibrar la balança incrementant-hi
el nombre de textos del bloc oriental i de procedència col·loquial, i que, a fi de
reconduir-ho, s’hi incorporen al projecte investigadors de l’àrea oriental del català
i de la llengua parlada.
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Universitat d’Alacant
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