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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES DE
PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departament
de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat científica
d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats
d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% estableix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització
de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial.
El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els
originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes;
i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als autors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors
sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Redacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervisar la introducció de canvis i propostes de millora.
Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows,
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte.
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publicar en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de
presentar, en un document independent, les paraules clau i un resum o
abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters.
Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics següents:
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han
d’anar amb alineació centrada.
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit,
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. Després d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de l’article.
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de
mida12.
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i
10 en citacions i notes al peu
6. Interlineat senzill
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, pàgina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs:
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la
paraula en qüestió.
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense cometes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels paràgrafs
anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en blanc),
interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta.
Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en paràgraf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). El
signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del discurs,
però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació.
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim paràgraf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc
de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap
espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1.,
1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer
en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final.
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“ ‘ ‘ ”». Així doncs, normalment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ».
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs.
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol
«BIBLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una
línia en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències
bibliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm.
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autordata han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat
final de bibliografia.
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents:
Llibres:
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.
Exemple:
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera.
Capítols o apartats en llibres:
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol
del llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.
Exemple:
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan
Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Universitat de València, p. 95-102.
Articles en revistes o publicacions periòdiques:
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació
Periòdica, núm. x (data), p. y-z.
Exemple:
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant
de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 99116.

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la
manera següent:
COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any):
Exemple:
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa
col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la
Universitat de Barcelona.

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de
l’abreviatura et al.
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed.
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editorial».
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en la primera
entrada, i en la resta se substitueixen per un guió llarg (—).
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més
de l’adreça electrònica, la data de consulta.
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecutivament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la
part inferior en el cas de les figures.
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc,
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presentació és obert fins a l’1 de maig de cada any. Una vegada dut a terme el procés d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, l’informe
amb les corresponents propostes de millora) es comunica als autors
abans del 30 de juny. En el cas que siga necessària la introducció de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar abans
del 30 de juliol.
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un total
de 17 originals, 14 dels quals (un 82,35%) han merescut una avaluació
positiva i la corresponent publicació.
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IN MEMORIAM GERMÀ COLÓN
Rafael Alemany Ferrer
Universitat d’Alacant

E

l 22 de març del 2020, ens deixà Germà Colón Domènech,
l’il·lustre filòleg de Castelló de la Plana (1928), la personalitat i
obra del qual, com a romanista de primer orde i com a mecenes generós —donà la seua biblioteca particular, amb uns vintmil volums, a la Universitat Jaume I—, gaudeix d’una indiscutible projecció internacional. Després de llicenciar-se en Filologia Romànica per la
Universitat de Barcelona (1951) i d’obtenir-ne el doctorat per la Complutense de Madrid (1952), inicià la seua activitat acadèmica com a ajudant de Gramàtica Històrica Espanyola en la mateixa universitat on
s’havia llicenciat (1951-53). Aviat, però, amb estades d’estudi com a becari a Lovaina (1952) i Zuric (1953), on conegué romanistes importants
com Sever Pop, començà a evidenciar una decidida vocació europea que,
el 1954, el dugué a incorporar-se, de la mà del filòleg suís Walther von
Wartburg, en qualitat de lector d’espanyol a la Universitat de Basilea, de
la qual va ser catedràtic de Filologia Iberoromànica durant trenta anys
(1967-1997). Aquest càrrec el compatibilitzà amb el de professor associat en la Universitat d’Estrasburg (1968-1972) i en la Universitat Autònoma de Barcelona (1973-74, just l’any acadèmic en què jo hi feia el penúltim curs de la llicenciatura en Filologia Hispànica). En aquesta mena
d’«exili» físic del seu país rau una bona part de la grandesa de la trajectòria científica de Colón, ja que, allunyat de les fastigoses batalles endèmiques al voltant del valencià pròpies de la seua terra d’origen, va poder
desenvolupar la seua valuosa obra sense cap altra passió que la inherent a
l’estricta activitat científica.
La seua vasta bibliografia abraça l’estudi d’aspectes varis de la filologia —lexicològics i lexicogràfics, principalment— catalana, espanyola,
francesa, occitana i italiana, en els quals sempre es beslluma l’empremta
d’una solvent metodologia positivista —herència del mestratge de Felip
Mateu i Llopis, Josep M. de Casacuberta, Martí de Riquer, Antoni M.
Badia i Margarit o Walther von Wartburg—, així com una hàbil destreÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 17-19
ISSN 2172-5500
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sa a l’hora d’aplicar les estratègies d’anàlisi pròpies de la lingüística contrastiva. Així ho palesa el conjunt de la seua obra i, molt especialment, els
seus llibres El léxico catalán en la Romania (1976), La llengua catalana en
els seus textos (1978), Panorama de la lexicografia catalana (1986), Problemes de la llengua a València i als seus voltants (1987), El español y el catalán, juntos y en contraste (1989), Estudis de filologia catalana i romànica
(1997), Para la historia del léxico español (2002), De Ramon Llull al Diccionari de Fabra. Acostament lingüístic als monuments de les lletres catalanes
(2003), Origen i història del lèxic català (2014) i Vocabulari castellonenc
(2015), als quals encara cal afegir l’arreplega d’alguns treballs, publicats
inicialment entre 1949 i 1985, que acaben de ser reeditats per Maria Pilar Perea en el llibre Germà Colón Domènech al Butlletí de la Societat Castellonenca de Cultura. Articles i notes (1949-1985) (2020).
Un capítol a part el constitueixen les seues acurades edicions —algunes de caràcter facsimilar amb un estudi propi o col·laboratiu— de
textos antics no literaris: Llibre d'hores (1960), els nou volums dels Furs
de València (1970-2002), amb la col·laboració inicial d’Arcadi Garcia,
Elio Antonio de Nebrija, Diccionario latino-español (Salamanca 1492)
(1979), els tres volums del Llibre del Consolat de Mar (1981-1987), reeditats en un sol volum el 2001, Elio Antonio de Nebrija, Gabriel Busa,
Diccionario latín-catalán y catalán-latín (1987) i Joan Esteve, Liber Elegantiarum (1988). A més a més, Germà Colón és autor d’un centenar i mig
d’articles publicats en llibres miscel·lanis, en grans obres de referència
—Französisches Etymologisches Wörterbuch, Gran Enciclopèdia Catalana,
Enciclopedia Lingüística Hispánica...— i, especialment, en les més prestigioses revistes de l’àmbit romànic com Orbis [Louvain], Estudis Romànics
[Barcelona], Revista de Filología Española [Madrid], Zeitschrift für romanische Philologie [Halle-Tübingen], Boletim de Filologia [Lisboa], Revue de
Linguistique roman [París], Boletín de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona [Barcelona], Vox Romanica [Bern], Archiv für das Studium
der neueren Sprachen und Literaturen [Eberfeld-Braunschweig], Revista
Española de Lingüística [Madrid]..., així com en altres de més locals com
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el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura [Castelló de la Plana] o
la Revista Valenciana de Filologia [València].
Colón va ser membre de la Real Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, de l’Institut d’Estudis Catalans, de l’Institut Interuniversitari
de Filologia Valenciana i del Consell Valencià de Cultura, així com
membre corresponent de la Real Academia Española. Per altra part, al
llarg de la seua dilatada vida, es va fer creditor d’importants distincions,
com el Premi Prat de la Riba de l’Institut d’Estudis Catalans (1979), el
Premi de la Crítica Serra d’Or en edició d’obra catalana (1982), el Premi
Valencià de l’Any de la Fundació Huguet (1982), la Creu de Sant Jordi
(1985), el Premi Sanchis Guarner de la Fundació Jaume I (1987), el
Premi de Literatura de la Generalitat de Catalunya (1987), el Premi
d’Honor de les Lletres Valencianes (1988), la Gran Cruz de Alfonso X
el Sabio (1999), la Medalla d’Honor de la Xarxa Vives d’Universitats
(2014), la Medalla d’Honor de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua
(2016) i els doctorats honoris causa per les Universitats de València
(1984), d’Alacant (1990), Jaume I (1993), Autònoma de Barcelona
(2003) i Complutense de Madrid (2007).
L’any 1990, sota el meu mandat com a director de l’antic Departament de Filologia Catalana, Estudis Àrabs i Islàmics i Filologia Francesa —del qual nasqué l’actual de Filologia Catalana— de la Universitat
d’Alacant, acordàrem proposar a la Junta de Govern de la institució el
nomenament com a doctor honoris causa del professor Germà Colón. La
iniciativa no era arbitrària, perquè l’insigne filòleg, a més de gaudir d’un
prestigi internacional del qual anava a beneficiar-se la nostra Universitat,
sintetitzava de manera emblemàtica els sabers de les tres àrees científiques que integraven el nostre Departament. En efecte, Colón, al llarg de
la seua fecunda trajectòria, havia estudiat diversos aspectes filològics relacionats amb el català, el francès i l’occità, entre altres llengües neollatines,
però, a més, havia fet incursions freqüents al voltant de la influència de
l’àrab en les llengües romàniques. Va ser així com, el 24 d’octubre del
1990, l’il·lustre romanista, apadrinat per mi mateix, va rebre aquesta màxima distinció honorífica universitària en una solemne cerimònia acadèmica presidida pel malaguanyat rector Ramón Martín Mateo.
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Tot i que jo coneixia Colón des de temps enrere, sobretot bibliogràficament, i havíem coincidit en uns quants congressos, va ser
l’esdeveniment d’Alacant el que propicià que nasquera entre nosaltres
una amistat, càlida, estimulant i enriquidora. El 1991, retornà a la Universitat d’Alacant com a ponent invitat del Desé Col·loqui Internacional de
Llengua i Literatura Catalanes, del Comité Organitzador del qual Joan
Fuster i jo fórem president i secretari, respectivament. Els anys 2008 i
2013, per invitació dels professors Germà Colón i Tomàs Martínez, vaig
publicar un parell d’aportacions meues en sengles volums, editats el primer per tots dos i el segon només per Colón, sobre la figura de Jaume I,
l’un, i sobre els escriptors valencians del s. XV, l’altre. Al seu torn, el
2008, Germà Colón tingué la gentilesa de prologar el Diccionari del lèxic
de les poesies d’Ausiàs March, dut a terme per un equip de filòlegs de la
Universitat d’Alacant coordinats per qui subscriu aquestes ratlles. El
2013, ja connectat a un subministrador portàtil d’oxigen, acceptà presidir
el tribunal de la tesi doctoral d’Eduard Baile, Diccionari específic dels substantius i dels adjectius del ‘Tirant lo Blanc’, feta sota la meua direcció. I,
finalment, el 2014, vaig tenir la satisfacció de prologar el que, si no vaig
errat, seria el seu penúltim llibre. Són només algunes de les fites —les
que em concerneixen més directament— que certifiquen a bastament la
estreta relació de l’insigne romanista amb la nostra Universitat.
Mai no agrairé prou a l’atzar que em brindara l’oportunitat de conéixer de prop el professor Colón, la seua lucidesa filològica i vital, la seua
vasta cultura més enllà dels límits estrictes del seu camp de treball, el seu
antixovinisme pregon, la seua sornegueria, el seu humor càustic i intel·ligent, la seua llengua esmolada..., però, sobretot, que m’atorgara el
privilegi impagable de gaudir de la seua amistat, de la seua complicitat en
més d’un negoci acadèmic, de la seua estima i de la seua consideració.
Des del Departament de Filologia Catalana de la Universitat
d’Alacant, pel qual tanta admiració sentia Germà Colón, se li ofereix ara
aquest monogràfic d’Ítaca. Revista de Filologia, com a homenatge merescut i ben oportú a la seua rica obra filològica, a la seua suggestiva personalitat científica i humana i, com no, als seus lligams acadèmics i afectius
amb la nostra benemèrita institució.
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EL PROFESSOR GERMÀ COLÓN; EL MESTRATGE DE TOTA UNA VIDA
Marinela Garcia Sempere
Directora del Departament de Filologia Catalana. Universitat d’Alacant

Q

uan vaig conéixer Germà Colón tot just acabava de començar la meua relació amb la Universitat d’Alacant com
a professora associada en el que es deia en aquell temps
Departament de Filologia Catalana, Estudis Àrabs i Islàmics i Filologia Francesa. Va ser l’octubre de 1990, Germà havia estat
nomenat Doctor Honoris Causa a proposta d’aquest Departament del
qual jo començava a formar part. Durant la celebració de la investidura
vaig seguir la laudatio del llavors director del Departament, el professor
Rafael Alemany, seguida del discurs de Germà amb la novetat i l’emoció
de poder participar en un dels primers actes universitaris als quals tenia
ocasió d’assistir no només com a professora, sinó també com a llicenciada
recent de la primera promoció que havia estudiat l’orientació de Filologia
Valenciana en aquesta Universitat.
Unes setmanes després, durant el Symposion Tirant lo Blanc celebrat a Barcelona el novembre de 1990 el vaig tornar a veure. Allà, en el
marc del Palau de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, ens
el va presentar Rafael Alemany a Llúcia Martín i a mi. Per aquell temps
jo tenia entre mans el que es deia la memòria de llicenciatura, que consistia
a fer un estudi sobre la influència d’Ausiàs March en la poesia castellana
del segle XVI. Em trobava en els inicis de la meua carrera acadèmica i
parlar amb aquell il·lustre romanista tan gran coneixedor de la meua llengua m’impressionà molt gratament, tant que després de tots aquests anys
conserve el record de la nostra conversa en un matí de sol a la Reial Acadèmia. Uns anys després, el 1996, li vaig enviar el meu primer article derivat d’aquella memòria, sobre la relació entre l’obra poètica d’Ausiàs
March i Joan Boscà. Ell em va respondre molt amablement i em va encoratjar i animar a seguir investigant.
Vaig seguir el seu consell com també el d’altres mestres que en
aquell moment em van guiar i, més tard, el 1997 Germà Colón va formar
part, amb Antoni Maria Badia Margarit, Antoni Ferrando, Albert Hauf
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i Llúcia Martín, del tribunal que va jutjar la meua tesi doctoral, sobre
l’obra religiosa de Bernat Fenollar. El mateix any va eixir el volum Ausiàs
March, textos i contextos, en el qual vaig poder contribuir amb un treball
al costat de Germà i d’altres importants estudiosos. Més tard, quan preparava l’edició de la traducció al català dels tractats llatins de falconeria
del segle XIV Dancus rex i Guillelmus falconarius, que es va publicar el
1999, va fer comentaris i suggeriments a la meua transcripció i em va
il·luminar pacientment sempre que li tornava a preguntar algun dubte.
Des de llavors he tingut ocasió de veure’l en altres ocasions i de rebre la seua ajuda i el seu consell. Després de molts anys de treball, la darrera vegada que ens vam trobar va ser a Castelló, en un encontre científic
organitzat per la Fundació Germà Colón, la institució creada el 2002 a la
Universitat Jaume I amb motiu de la donació de la biblioteca de Germà.
El curs es deia «Els escriptors valencians i la llengua autòctona en els segles XIV i XV» i va ser el novembre de 2011. Ens va parlar sobre la llengua en el Tirant lo Blanc, com també va presidir la sessió en què el professor Emili Casanova i jo mateixa intervinguérem en aquell encontre. Vam
tenir una conversa ben interessant i em va preguntar sobre els treballs
que feia en aquell moment.
Sempre atent i sempre interessat pels investigadors que s’acostaven
a ell, Germà Colón va crear una escola sòlida i molt nombrosa. Catalanistes il·lustres d’universitats europees com americanes, com de les universitats més pròximes a la d’Alacant, han seguit el seu mestratge; Curt
Wittlin, Gret Schib, Beatrice Schmid, Antoni Ferrando, Emili Casanova
i molts d’altres, entre els quals els especialistes que col·laboren en aquest
volum. Els estudis de Germà sobre lexicografia, sobre els textos dels
grans autors medievals, el seu treball d’edició de textos antics, han tingut i
tenen continuïtat en l’escola que ens ha deixat. Conscient del seu mestratge i de la importància de la continuïtat en aquesta investigació va donar la seua biblioteca a la Universitat Jaume I, on es va crear la Fundació
Germà Colón.
La situació tan anòmala que ha provocat la pandèmia de 2020 ha
estat la causa que no hàgem pogut acomiadar com pertoca Germà Colón,
ja que no hem pogut recordar-lo en cerimònies acadèmiques, amb discursos i amb converses en homenatge a la seua persona i a l’important llegat
18
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que ens ha deixat. Ha estat un any molt dur en molts aspectes, i aquest
n’és un. Ens queda, això sí, retre-li homenatge amb les paraules, amb els
volums que en tantes universitats i en altres institucions es dediquen a
recordar-lo.
Des de la Direcció del Departament de Filologia Catalana de la
Universitat d’Alacant, el Departament que el va proposar com a doctor
honoris causa, la Universitat que es congratula de tenir-lo entre els seus
doctors, em resulta particularment emocionant participar en aquest homenatge, no només pel mestratge desinteressat que he tingut la sort de
gaudir durant tants anys sinó perquè dirigisc aquest mateix Departament
amb el qual Germà ha tingut sempre una vinculació tan gran, perquè han
estat moltes les ocasions en què ens ha visitat i, sobretot, perquè ha estat
molt gran l’empremta que hi ha deixat. Entre el professorat del nostre
Departament, un grup nombrós ha dedicat la seua investigació a la llengua, a la lexicografia, als estudis i a les edicions dels textos literaris antics,
a la llengua dels escriptors medievals, com es pot veure en els nombrosos
projectes d’investigació que tenim amb aquestes línies de treball, com
també en la participació en l’Institut d’Estudis Catalans, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, en les nombroses publicacions que produïm en el Departament.
En la revista Ítaca, en la qual s’acaba de publicar un altre monogràfic dedicat a Pompeu Fabra, li dediquem un volum d’homenatge a Germà
Colón, amb tota l’estima i reconeixement al mestre que tant ens ha
acompanyat. Es tracta d’un monogràfic en el qual participen destacats
especialistes, coneixedors i continuadors de la tasca lingüística, lexicogràfica i d’edició de textos de Germà Colón. I no només es tracta d’un treball
que han dut a terme i que continuen els professors i professores amb més
experiència, sinó que els més joves també segueixen aquesta escola i tenen
com a referent el professor Colón, com és el cas dels coordinadors
d’aquest volum.
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PRESENTACIÓ. LA VIGÈNCIA DE L’OBRA DE GERMÀ COLÓN
Jordi M. Antolí Martínez
Josep V. Garcia Sebastià
Departament de Filologia Catalana, Universitat d’Alacant
1. PRESENTACIÓ
any 2020 ha estat dissortat en molts aspectes i, des d’una
perspectiva acadèmica i personal, hem de plànyer el traspàs
del Dr. Germà Colón, un dels principals referents de la lingüística històrica, ja no del català, sinó d’abast romànic. Això
no obstant, en aquestes pàgines no glossarem la figura del Dr. Colón: no
gosaríem fer-ho atès que hi ha veus molt més autoritzades a parlar-ne
que no la nostra. En aquest homenatge volem destacar la vigència de
l’obra del Dr. Germà Colón, les contribucions del qual a la lingüística
històrica són un referent en la nostra tasca quotidiana d’investigació.
La història del lèxic català és, sens dubte, el gran camp de recerca
del Dr. Germà Colón i, en aquesta àrea, contribuí a donar a conèixer la
singularitat de la llengua catalana en el marc de la Romània occidental i a
dotar d’una dimensió romànica a la recerca sobre la nostra llengua (n’és
un bon exemple, primerenc, l’estudi onomasiològic «El concepto ‘otoño’
en catalán y su posición entre las lenguas romances»).1 Però més enllà de
les aportacions concretes a la història del lèxic català, l’interès de
l’aportació del Dr. Colón té també un vessant metodològic, caracteritzat
per una nova mirada (més rigorosa, més empírica) a la història de la llengua. És sobre aquests dos aspectes que volem parlar.
Quant al progrés en el coneixement lingüístic, les aportacions del
Dr. Colón contribuïren a fer llum nova a debats ja vells i obriren camins
nous que posteriorment altres filòlegs han seguit. En aquest sentit, hom

L’

1

També hem d’entendre en aquest context el seu interès per la lexicografia antiga amb
l’edició, per exemple, del Liber Elegantiarum de Joan Esteve (1489), amb A. J. Soberanas, o l’estudi de les Regles d’esquivar vocables, amb Antoni Ferrando (2011). A més,
podem esmentar el projecte –en curs– de recuperació i digitalització del Vocabulari de
la llengua catalana medieval de Lluís Faraudo de Saint-Germain, una obra que, gràcies a
aquest projecte, ha passat a ser de consulta obligada en l’estudi de la història del lèxic
català.
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coincideix que el seu estudi El léxico catalán en la Romania (Madrid,
1976; publicada en una versió en català l’any 1993) resolgué de forma
definitiva el debat sobre la subagrupació del català en el bloc de les llengües romàniques gal·loromàniques o iberomàniques. Partint de l’estudi
del lèxic, i en oposició a la hipòtesi de la «llengua pont», Colón resolgué
que el català partia d’una base de llatí gàl·lic, del mateix tipus de l’occità i
el francès, i que posteriorment, experimentà un procés d’hispanització.
Aquest plantejament permeté reconsiderar la influència de les llengües de
substrat del català en la configuració de la llengua i, sobretot, la importància que hi tingueren les llengües veïnes, especialment l’aragonès
(per al valencià i per al català nord-occidental) i l’occità, però també el
castellà, el francès o l’italià en altres moments. Tot aquest bagatge ha
estat assumit i desenvolupat posteriorment per la història del lèxic català
(vegeu-ne una panoràmica en MARTINES 2020).
Vinculat amb el redescobriment de l’aragonès per a la filologia i la
influència que té aquest especialment sobre el català, hi ha l’afany del Dr.
Colón per aclarir l’etimologia d’alguns suposats mossarabismes del català.
En la lexicografia històrica hi havia una certa tendència (qualificada de
mossarabomania pel Dr. Colón en diversos llocs), especialment per part
de Joan Coromines (però no solament), a atribuir un origen mossàrab a
alguns mots, especialment del País Valencià i de les Illes Balears. I si bé
no es pot negar alguna pervivència d’un romànic prejaumí especialment
en toponímia, el Dr. Colón ja va apuntar cap a l’origen aragonès de molts
d’aquests mots, com corder o borrego, entre altres. Després de Colón,
aquest camí ha estat transitat per altres investigadors que han permès
acotar millor el camp dels mossarabismes i destacar la influència d’altres
llengües d’adstrat, com l’aragonès, però també l’occità o l’italià, amb
estudis com els de Carme Barceló (1995, 1996, 2008, etc.), Josep
Martines (2002, 2009, 2011, 2012) o Joan Veny (2011, 2012).
Des d’una perspectiva metodològica, els estudis lingüístics del Dr.
Colón es caracteritzen pel rigor i l’exhaustivitat. Les seues hipòtesis tenen
un fonament empíric molt sòlid, resultat de combinar les dades
històriques procedents del buidatge de textos antics (literaris i, també, no
literaris) amb les dades sincròniques, del català contemporani, i el
contrast romànic dels fenòmens estudiats gràcies a la seua sòlida
24
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formació com a romanista. Això contrasta amb la pràctica d’altres
lingüistes precedents i coetanis, les hipòtesis dels quals no sempre es
troben avalades per una documentació suficient o es fonamenten en
dades indirectes obtingudes de fonts lexicogràfiques. En aquest mètode
d’estudi del Dr. Colón ja s’ha apuntat en altres llocs la importància que
tingué el contacte amb Walther on Wartburg i, de la mà d’aquell, la
col·laboració de Germà Colón al gran diccionari etimològic del francès, el
Französisches Etymologisches Wörterbuch.
Estretament vinculats a aquests principis metodològics del Dr.
Colón, hi ha les seues edicions de textos medievals i de l’edat moderna:
edicions de textos no literaris, sovint rics en el lèxic més quotidià, que van
acompanyades d’estudis lingüístics més o menys profunds, de glossaris i
de notes filològiques substancioses. I també en el camp de l’edició filològica de textos, l’aportació del Dr. Colón és plenament vigent, tant en el
fons com en la forma. En el fons, perquè entén les edicions dels textos
com el fonament indispensable de qualsevol recerca lingüística. I si adés
dèiem que els seus estudis lingüístics es caracteritzen per la solidesa del
fonament empíric de les hipòtesis, això és possible per l’aprofitament que
fa dels textos. Recentment, la lingüística basada en l’ús (i, dins d’aquest
corrent, la Lingüística Cognitiva) ha reivindicat aquest acostament al fet
lingüístic, també en l’estudi diacrònic de la llengua.
D’altra banda, les seues edicions són actuals també en la forma atès
que es caracteritzen pel rigor i per la fidelitat a l’original. Es tracta
d’edicions pensades per a l’aprofitament investigador i, per això, són respectuoses no sols amb la morfologia o el lèxic de l’original, sinó també
amb les grafies. En això el Dr. Colón es declara deixeble de Josep M. de
Casacuberta, director i editor de «Els Nostres Clàssics», de l’editorial
Barcino. En són exemples les edicions de grans obres jurídiques medievals com els Furs de València (publicats entre els anys 1970-2007, en
col·laboració amb Arcadi Garcia primer i Vicent Garcia Edo després) o
el Llibre del Consolat de Mar (1981-1987, en col·laboració amb Arcadi
Garcia). Però també edicions d’obres menors en l’extensió –però no en
l’interès lingüístic– com són el Llibre d’hores (1960) o L’ornitologia rossellonesa de Pere Barrere (1745) (2003), coeditat juntament amb Josep
Tormo Colomina. Caldria esmentar també en aquest punt les edicions
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de textos dutes a terme pels seus deixebles (com Gret Schib, Curt Wittlin o Beatrice Schmid, entre molts d'altres), en tesis doctorals o treballs
de recerca dirigits pel Dr. Colón. És important remarcar que aquesta
exigència del Dr. Colón quant a les edicions filològiques roman plenament vigent: en els darrers anys, a l’hora de bastir les eines informàtiques
per a l’estudi de la llengua antiga i de l’edat moderna, s’han seguit aquests
mateixos criteris a l’hora de seleccionar els textos que integren el Corpus
Informatitzat del Català Antic o el Corpus Informatitzat de la Gramàtica
del Català Modern.
Juntament amb les dades històriques que permeten al Dr. Colón
fonamentar les seues hipòtesis, hi ha les dades sobre la llengua que li era
contemporània. L’interès pels estudis geolingüístics són primerencs, des
d’una perspectiva biogràfica. La seua tesi doctoral, El habla de Castellón
(1952), li permeté fer treball de camp en aquest àmbit. Posteriorment, i
de la mà del que havia estat el seu director de tesi, el Dr. Badia, van donar
forma a un primer projecte de l’Atles Lingüístic del Domini Català (1953),
que destaca de nou pel seu rigor metodològic en contrast amb els existents fins llavors en català, l’inacabat Atlas Lingüístic de Catalunya o
l’Atlas Lingüístic d’Andorra, de Mossèn Griera. Tot i que la incorporació
de Colón a les universitats de Zurich primer i de Basilea després van impedir que desenvolupés aquest projecte (que fou reprès i reformulat per
Antoni M. Badia i Joan Veny), en la seua recerca posterior podem veure
aquest aprofitament de les dades geolingüístiques en l’estudi diacrònic.
Per últim, no podem cloure aquestes línies sense remarcar la figura
del Dr. Colón com una peça clau en la defensa de la unitat de la llengua
catalana i en la difusió, des de la Universitat de Basilea, de l’estudi científic del català fora de les nostres fronteres lingüístiques: com a docent i
investigador, però també com a cofundador de l’Associació Internacional
de la llengua i la Literatura Catalanes. També en aquest sentit hem de
tenir present la seua integritat i el seu coratge.
Com hem provat d’argumentar en les línies anteriors, Germà Colón i la seua obra han obert uns camins en la recerca i han fixat uns models en la metodologia de l’estudi filològic que són plenament vigents en
la lingüística històrica contemporània. Per això, pel seu mestratge, hem
volgut promoure aquest homenatge en la revista Ítaca. Revista de Filolo26
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gia, publicada pel Departament de Filologia Catalana de la Universitat
d’Alacant, universitat per la qual és doctor honoris causa des de l'any
1990. En les pàgines següents trobareu diverses contribucions de persones estretament vinculades al Dr. Colón i a la Fundació Germà Colón de
la Universitat Jaume I, dipositària del seu llegat; i també comptem amb
contribucions d’investigadors que treballen en els àmbits d’estudi de
l’homenatjat. Els uns i els altres han aportat articles d’investigació dedicats a la memòria del Dr. Colón. Som conscients de la limitació d’aquest
homenatge, que imposa l’extensió mateixa de la publicació. En qualsevol
cas, però, desitgem que aquesta siga una aportació digna més als nombrosos homenatges que aquest lingüista, un referent obligat de la romanística
i de la catalanística contemporànies, ha rebut i rebrà (cf. DIVERSOS
AUTORS 2003; CASANOVA & ECHENIQUE 2008; AGOST & GIMENO
2015).
2. CONTRIBUCIONS
L’article que obre el monogràfic, «El reflex d’alguns trets fonètics i
morfològics valencians en l’ALPI i en l’ALDC», destaca el vessant dialectològic de l’obra de Germà Colón. En aquest estudi, Maria Pilar-Perera
ressegueix la presència de determinats trets lingüístics dels parlars valencians en l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) i en l’Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC), trets que el romanista castellonenc ja
va analitzar en algun dels seus treballs de joventut. Perea acara la informació que recollí Colón, referida a les varietats diatòpiques de les comarques del nord del País Valencià, amb la que proporcionen els atles. Concretament, els fenòmens que examina l’autora són la pèrdua i la conservació de la -r final, les sibilants en castellonenc, les formes del pretèrit perfet, el manteniment de la labiodental [v] i la conservació de la -d- procedent dels sufixos -ĀTA i -ATŌRE.
En «Etnobotànica alacantina a la poesia llatina de Josep Gosalbes
de Cunedo (s. XVI)», Daniel Climent, Carles Martín i Antoni Biosca
reconstrueixen el paisatge vegetal de l’Alacantí del segle XVI. I ho fan
mitjançant l’anàlisi lingüística, literària i etnobotànica de l’obra lírica en
llatí de Josep Gosalbes de Cunedo, un metge renaixentista nadiu de la
ciutat d’Alacant. L’obra lírica de Gosalbes —concretament, el llibre EcloÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 23-31
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gae— conté diverses referències a les plantes que poblaven les terres del
migjorn valencià en aquella època. La interpretació filològica, botànica,
bioclimàtica i geològica dels versos de Gosalbes suggereix que la fisonomia natural de les comarques meridionals ha canviat significativament del
segle XVI ençà, atès que moltes de les plantes que s’hi descriuen ja no
habiten en aquesta latitud. En definitiva, els autors de l’estudi miren
d’esclarir el significat dels fitònims que apareixen en les composicions del
poeta alacantí amb la finalitat de contribuir a la investigació paleoclimatològica i paleobotànica del sud del País Valencià.
«Encuentros con la historia literaria (en Castellón, siglo XIX)», de
Santiago Fortuño, ofereix una panoràmica de l’activitat literària vuicentista a la capital de la Plana Alta. L’autor, a partir de la figura d’Amàlia
Fenollosa i de la vinculació que aquesta escriptora castellonenca tingué
amb altres erudits del segle XIX, retrata un episodi concret de la història
cultural i artística de Castelló de la Plana, la ciutat natal de Germà Colón. Fortuño descriu minuciosament les circumstàncies històriques, polítiques i socioculturals de l’època, les quals, juntament amb les avinenteses
de caire més personal, posaren en contacte Amàlia Fenollosa amb altres
lletraferits de renom vinculats als idearis liberals del moment. Per mitjà
del comentari de poemes i cartes, l’estudiós ressegueix les vivències personals entre aquests escriptors i en defineix l’estil. Així, destaca la relació
afectiva i intel·lectual entre Fenollosa, Jerónimo Borao —dialectòleg i
representant del Romanticisme aragonès—, Juan Mañé i Flaquer —marit d’Amàlia i director de publicacions com ara el Diario de Barcelona,
Barcino Musical o la Lira Española— i Víctor Balaguer —un dels principals impulsors de la Renaixença.
En la seua contribució, Lluís Gimeno Betí presenta una mostra de
termes de l’àmbit de la menescalia documentats en un manuscrit morellà
del segle XIV. Aquests mots pertanyen a una parcel·la del lèxic que encara
no ha estat gaire estudiada. Per això mateix, «Un tast del lèxic equí del
segle XIV en un manuscrit de Morella» té el valor de precisar la datació
d’algunes formes i d’exposar l’ús d’algunes paraules poc freqüents o, fins i
tot, inèdites. Gimeno, a banda de definir les unitats lèxiques del text de
Morella i d’exemplificar els contextos en què s’utilitzen, especifica si hi ha
altres fonts —diccionaris, corpus lingüístics o vocabularis— que les tes28
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timonien. A més, l’estudiós reivindica la importància dels textos no literaris en la història del lèxic.
L’interès per descriure els estadis antics de la llengua també és el
que ha motivat la investigació de Joaquim Martí i Mestre. A partir de
vint-i-quatre processos criminals de la ciutat de València datats en la
segona meitat del segle XVI, l’autor examina diversos aspectes morfosintàctics relacionats amb l’article, els pronoms personals, els possessius,
els demostratius, els quantificadors, els relatius i els verbs. L’anàlisi dels
fenòmens lingüístics no es limita a la descripció de la forma i la funció de
les classes de paraula implicades, sinó que Martí i Mestre interpreta tota
aquesta informació tenint en compte els factors discursius que poden
condicionar els usos lingüístics, com ara la integració de diferents tipus
textuals i registres en un mateix procés o l’alternança entre l’estil indirecte
i l’estil directe.
Joan Francesc Mira recupera en «Notes a una traducció dels evangelis» una de les seues reflexions al voltant de la recepció de les escriptures sagrades. Les consideracions aplegades en aquest article parteixen del
coneixement profund que l’escriptor i traductor té dels clàssics. Val a dir
que l’any 2004 Mira publicà una traducció dels evangelis amb una clara
intenció literària. Si bé els llibres que conformen el Nou Testament s’han
editat de manera reiterada, l’autor defensa la pertinència de traduir-los
encara ara, en ple segle XXI. Però argüeix que això només té sentit si es
focalitza l’atenció en la qualitat narrativa dels relats i si se’n fa una versió
modernitzada perquè el lector contemporani puga llegir-los simplement
per plaer, sense la necessitat que siga creient o sense que haja de tenir una
mínima formació filològica o teològica per poder-ne gaudir. En aquest
sentit, l’hel·lenista iguala la traducció dels evangelis a la de qualsevol altre
clàssic de la literatura en llengua grega.
El treball que clou l’homenatge a Germà Colón està dedicat a un
altre valencià insigne que, de la mateixa manera que el romanista de Castelló de la Plana, es va dedicar en cos i ànima a l’estudi de la llengua i la
cultura catalanes: Joan Fuster. En aquesta ocasió, Francesc Pérez i Moragón i Salvador Ortells Miralles presenten un projecte de l’escriptor de
Sueca que mai no es va arribar a formalitzar; es tracta d’una història social de la llengua catalana. Encara que aquesta idea mai no va eixir a la
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llum, el fet cert és que Fuster dugué a terme una recerca rigorosa sobre el
tema, tal com posen de manifest diferents llibres, documents i fitxes conservats al Centre de Documentació de l’Espai Joan Fuster. Precisament,
els autors de l’estudi han escorcollat aquesta documentació i n’exposen les
dades més rellevants en «Història social de la llengua catalana, un projecte
frustrat de Joan Fuster».
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EL REFLEX D’ALGUNS TRETS FONÈTICS I MORFOLÒGICS VALENCIANS
EN L’ALPI I EN L’ALDC
Maria-Pilar Perea
Universitat de Barcelona
1. INTRODUCCIÓ
n el marc d’aquest número d’Ítaca. Revista de Filologia, dedicat
a la memòria del professor Germà Colón Domènech, voldria
examinar, després de fer unes consideracions prèvies, alguns
dels trets lingüístics que l’estudiós castellonenc va analitzar en
la seva faceta com a dialectòleg. L’objectiu és veure’n el reflex en dos dels
atles en els quals, d’una manera o una altra, tingué certa presència: l’Atlas
Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) i l’Atles Lingüístic del Domini
Català (ALDC).
L’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica, obra que veié la llum parcialment el 1962, va romandre inacabat des d’aquella data pel que fa a la
seva publicació en paper. Des de l’any 2009 l’edició s’ha reprès i actualment se’n transcriuen els materials enquestats de tots els territoris amb la
doble finalitat de cartografiar-ne les dades mitjançant sistemes de informació geogràfica (SIG) i de desenvolupar anàlisis estadístiques i dialectomètriques completes. Com s’indica en el Portal d’aquest projecte
(<http://alpi.csic.es/es/intramural/equipo-cientifico>), l’equip, en
aquesta nova etapa, va comptar amb el suport científic de l’insigne romanista: «Para todas las tareas relacionadas con las variedades valencianas,
el equipo cuenta con la inestimable asesoría del Prof. Dr. D. Germà Colón Domènech (Universität Basel / Institut d’Estudis Catalans)». D’altra
banda, recordem que, juntament amb Helmut Lüdtke, l’any 1965, hi va
dedicar una ressenya, arran de la publicació del primer i únic volum, certament ben crítica.
És de tots sabut que un jove Colón, a començament dels anys cinquanta del segle passat, amarat dels coneixements que rebia del dialectòleg romanès Sever Pop en el Centre International de Dialectologie Générale de la Universitat Catòlica de Lovaina, va promoure, juntament amb
Antoni M. Badia i Margarit, l’empresa de l’Atles Lingüístic del Domini
Català (ALDC) davant les deficiències formals i metodològiques de
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l’Atlas Lingüístic de Catalunya (ALC) que en aquells moments encara
duia a terme Antoni Griera. La primera notícia de la gestació del nou
projecte, juntament amb l’explicitació d’un conjunt d’aspectes programàtics, va aparèixer a la revista Orbis el 1952; i el 1955 els mateixos autors
en tornaren a donar notícia, més ampliada en alguns aspectes.
Els trets que s’examinaran en aquest treball parteixen dels estudis
que, en relació amb la llengua de Castelló, Colón publicà sobre diversos
trets fonètics i morfològics els anys 1952, 1955, 1961, 1970 i 1976.1 En
concret, es tracta, pel que fa a la fonètica, del comportament de la -r final
i de les sibilants; i, pel que fa a la morfologia, del perfet perifràstic.
Aquests trets es complementen amb l’examen d’altres aspectes fònics: el
manteniment de la labiodental fricativa sonora i la conservació o caiguda
de la -d- procedent del sufix -ĀTA i de la que procedeix del sufix -ATŌRE,
que Colón va representar d’una manera conjunta en el mapa 2 de la seva
tesi doctoral, el qual recull les característiques fonètiques més rellevants
del castellonenc. L’estudi, d’altra banda, s’estendrà a tot el País Valencià.
Malauradament, de la terminació -a en la 1a persona del present
d’indicatiu dels verbs de la primera conjugació no hi ha cap testimoni ni
en les pàgines de l’ALPI (que fa enquesta, però, a l’Alcora) ni en les de
l’ALDC. Colón (1955b) la recollí en alguns indrets de Castelló (a
l’Alcora i les Useres), fet que representà una troballa en relació amb una
desinència que no havia estat definida fins aleshores. És cert que els qüestionaris d’ambdós atles incorporen algunes informacions de caràcter
morfològic, i les oracions que es demanen permeten d’extreure dades
sintàctiques, però, pel que fa a la morfologia verbal, no es recullen sistemàticament totes les formes, les persones ni els temps verbals. Cal dir
que La flexió verbal en els dialectes catalans, tantes vegades esmentada per
Germà Colón, és el compendi més complet que existeix sobre la conjugació dels verbs en les diverses varietats del català de començament del segle
XX; i és el que ofereix llum relativa sobre aquesta i altres qüestions
d’àmbit geogràfic menor.

1

Malgrat que alguns articles han estat reeditats, em remeto sempre a les primeres edicions.
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Pel que fa al promotor de La flexió verbal i del Diccionari catalàvalencià-balear, Colón evidencia en molts dels seus treballs l’admiració
que sentia per Antoni M. Alcover, el fundador de la dialectologia catalana. Veiem el memorable text del manacorí, «Una mica de dialectologia
catalana», de l’any 1908, citat en la seva tesi i en l’article del 1952 (p. 50),
quan estudia la pèrdua de la -r final; i apareixen diverses referències al
Butlletí del diccionari de la llengua catalana i al Diccionari català-valenciàbalear en els estudis dels anys esmentats més amunt.
El propòsit, doncs, d’aquest treball és donar compte de la distribució dels aspectes fonètics i morfològics esmentats tant en l’ALPI com
en l’ALDC, i, des d’una perspectiva complementària, veure’n l’abast i la
corresponent representació cartogràfica superposada.
2. GERMÀ COLÓN, DIALECTÒLEG
La faceta de Germà Colón com a dialectòleg ja ha estat recollida en
alguns treballs, en particular per Gimeno (2003 i 2008) i Pitarch (2018).
I cal recordar també que, el 2015, el romanista castellonenc es va decidir
a publicar en català la seva tesi doctoral, Vocabulario castellonense, defensada el 1952. Aquest treball recull el lèxic més usual de l’àrea que va estudiar i és encapçalada per una descripció dels factors geogràfics i històrics
més rellevants que condicionaven, en aquell moment, l’ús del dialecte.
Rememoro igualment amb afecte la il·lusió compartida a l’hora de
desenvolupar el projecte d’Estratigrafia dialectal,2 que tenia la finalitat
d’elaborar, mitjançant la descripció d’un conjunt de diatopismes, una
sèrie de mapes dinàmics que havien de mostrar l’evolució dels mots seleccionats simultàniament en els eixos del temps i de l’espai (vegeu COLÓN
2010 i PEREA & COLÓN 2010). I vull destacar, també, que en molts dels
seus treballs dedicats a l’estudi del lèxic —la seva passió—, no hi són absents les referències a les varietats dialectals i les seves manifestacions.
Penso, per exemple, en l’edició i l’estudi lingüístic que vam fer plegats, el
2005, d’Una nomenclatura catalano-francesa del 1718, en la qual a partir
de l’anàlisi dels mots del vocabulari ens aventuràrem a predir la procedència geogràfica de l’anònim autor. En efecte, encara que elaborades
2

<http://www.ub.edu/lexdialgram/estratigrafia/html/pagina1.html>.
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des d’una perspectiva historicista proporcionada pel testimoniatge de la
documentació antiga, les recerques de Colón compten, al mateix temps,
amb el suport de localitzacions geogràfiques.
Voldria, com a prolegomen, fer una breu referència als estudis desenvolupats per Germà Colón estrictament com a dialectòleg. Ja s’ha comentat que la seva estada a Lovaina l’any 1952, sota el mestratge i la influència de Sever Pop —fundador de l’esmentat centre de dialectologia,
de la revista Orbis i autor de l’Atlas Linguistique Romain I— va ser un
estímul que propicià el desenvolupament d’un altre atles nacional sobre el
català. El primer havia estat l’Atlas Lingüístic de Catalunya, que encara
maldava per concloure’s. Pop va regalar al futur romanista els dos volums
de La Dialectologie, aleshores acabats de publicar. Amb la lletra tan clara i
impecable de Germà es pot llegir en la tercera pàgina del primer tom la
data de l’obsequi («Louvain, le 10-I-1952»), i en la pàgina següent: «Cadeau du Prof. Sever Pop». Per la seva banda, en la seva tesi li expressa el
més profund reconeixement pel seu magisteri.
De l’any 1952, any fructífer per a Colón, com ho van ser tants
d’altres, és l’article que publicà amb el seu mestre Antoni M. Badia i
Margarit sobre l’orientació metodològica que havia de tenir el que havia
de ser el nou atles lingüístic, i en les seves pàgines ja hi va aparèixer el
nom, que ens ha pervingut: Atles Lingüístic del Domini Català (ALDC).
En l’article publicat l’any 1955 es repeteixen alguns dels arguments i
s’amplien certs aspectes relatius a qüestions procedimentals.
Amb la voluntat de diferir de l’ALC i concebut com a un complement de l’ALPI, el primer volum del qual encara havia de veure la llum,
l’ALDC s’emmiralla en altres atles que s’havien publicat fins aleshores,
com ara l’Atlante Linguistico e Etnografico Italiano della Corsica, de Gino
Bottiglioni.
En els articles es descriuen diversos aspectes metodològics, alguns
dels quals no es van arribar a aplicar. Quant a les àrees estudiades, es fixa
la distància (30 km) que havia de separar, en general, una localitat de
l’altra, amb algunes excepcions justificades; i, pel que fa a l’edat del subjecte entrevistat (únic, com en els primers estudis dialectals), la proposta
discrepa del que ha estat en la realitat. Es pretenia originalment que l’edat
de l’informador (en general, home) oscil·lés entre els 35 i els 50 anys, i,
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quant a l’ofici i formació, entre altres característiques, que es dediqués a
l’agricultura i que tingués una instrucció reduïda (1952: 406). I certament el factor edat no es va acomplir. Llegim el que s’explica al web de
l’ALDC:
Els requisits ideals de l’informant eren edat avançada, intel·ligència natural, fill
del poble, dentició acceptable, instrucció elemental o nul·la, sedentari, ascendència fixada a la localitat, cònjuge del mateix poble, familiarització amb les feines
agrícoles i amb les activitats de la vida patrimonial de la població. En general,
s’ha procurat que tant els informants com els seus pares fossin nadius de la població estudiada i, pel que fa al nivell d’instrucció, com que calia evitar individus
amb un parlar sotmès a la interferència d’una altra llengua (castellà, francès, italià), s’ha recorregut a parlants poc escolaritzats.
(<https://aldc.espais.iec.cat/metodologia-2/preambul-2/informants/>)

Aquestes característiques fan que l’ALDC s’ajusti de ple, des de la
perspectiva dels informadors, al concepte de NORMS (non-mobile, old,
rural, men). L’edat dels subjectes, doncs, permet que les dades d’aquest
atles puguin ser compatibles, des del punt de vista de la superposició,
amb les de l’ALPI. Recordem que l’edat mitjana dels subjectes valencians
entrevistats en el projecte de Tomàs Navarro Tomàs gira a l’entorn dels
50 anys.
Del mateix 1952, quan Colón tenia 23 anys, és l’article, publicat
també a Orbis, que examina alguns aspectes metodològics relacionats
amb l’enquesta lingüística que efectuà a Castelló. I ho és igualment el text
que aparegué a la Revista Valenciana de Filología sobre la pèrdua de la -r
final etimològica. La tasca d’enquestació que desenvolupà entre el Nadal
de 1950 i l’estiu de 1951 per a la seva tesi doctoral i que li fou útil alhora
per bastir i complementar altres estudis, es va centrar en 22 localitats
castellonenques de les comarques septentrionals del País Valencià: Castelló de la Plana, Borriol, Betxí, Vila-real, l’Alcora, Llucena, Albocàsser,
Sant Mateu, Morella, Forcall, Benicàssim, Benicarló, Alcalà de Xivert,
Vilafamés, la Barona, les Useres, Benassal, Aín, Artana, Càlig, Vilafranca
del Cid i Rossell. L’estudi sobre aquesta zona respon, a més de ser-ne
parlant nadiu, a dues motivacions: «llur rica varietat i individualisme» (p.
362) i ser «lloc de creuament de gran part dels fenòmens gramaticals més
característics del domini lingüístic català» (p. 362-363).
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En el treball sobre les -r finals, Colón fa diverses consideracions
metodològiques sobre la tasca enquestadora. Explica que el qüestionari
que utilitzà es va basar en el de l’Atlas lingüístic de Catalunya —havia estat també deixeble de Griera a la Universitat de Barcelona— i indica
l’edat i les característiques dels informadors, que van ser homes en la seva
totalitat. Cal fer esment d’un tret característic d’un jove Colón, que s’ha
manifestat igualment en altres treballs, i que ha perdurat: es tracta de la
flexibilitat mental, qualitat que li propicia, quan escau, un canvi d’opinió
—«errare humanum est, et confiteri errorem prudentis». Lluny de posicions immobilistes, el castellonenc explica:
Je me suis renseigné auprès d’un seul informateur par village. Son âgé variait entre 35 et 60 ans, et il était toujours de sexe masculin. Si je devais recommencer,
je n’observerais plus cette dernière condition, parce que je la considère comme
étant trop exclusiviste : ainsi on est certain de ne pas négliger maints phénomènes linguistiques, parfois d’une grande importance (1952b: 118).

No cal dir que estudis iniciats ja a partir de la segona meitat del segle XX veuen la dona no sols com a subjecte apte per a les recerques dialectals sinó també com a propagadora del canvi lingüístic.
També de l’any 1952 és l’article que Colón redactà sobre la llengua
de Castelló i que es publicà en el seu tan preuat Boletín de la Sociedad
Castellonense de Cultura, revista que recull les primícies de molts dels seus
estudis. I de l’any següent fou la comunicació, que veié la llum el 1955 i
que serví per donar-lo a conèixer en fòrums internacionals, en el marc del
VII Congrés Internacional de Filologia Romànica, «El valenciano»,
signada ja com a professor ajudant de la Universitat de Barcelona. En
aquest text, a més de les referències històriques, influïdes sobretot per les
recerques de l’arqueòleg Pere Bosch Gimpera, apareixen conceptes
inusuals per a l’època, propis de la sociolingüística i de la dialectologia
perceptual.
En l’article «Castelló i la seua llengua», Colón confessa, com ho va
fer molts altres cops, l’amor per la parla castellonenca «en la que pense i
expresse tots els afectes i emocions més íntimes» (p. 362). Constata, al
seu torn, un conjunt de trets fonètics i morfològics característics i evidencia la riquesa de la variació lèxica que presenten alguns mots, tot indicant-
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ne els corresponents diatopismes. Hi inclou cartogràficament la distribució de les variants lèxiques de sutge. Aquesta representació fou elaborada
a partir d’un mapa mut que li serví de base per il·lustrar altres canvis
fonètics, morfològics i lèxics tant en la seva tesi doctoral com en els articles sobre la caiguda de la -r final, sobre la llengua de Castelló, publicat a
Orbis, on documenta la distribució de les variants del mot formatgera, i
sobre la matisació vocàlica en les desinències de la 1a i 3a persones del
present i imperfet d’indicatiu.
D’altra banda, quant al vocabulari, Colón constata les coincidències lèxiques —en algun cas es tracta d’arcaismes— del castellonenc amb
el mallorquí, fet al qual també es refereix en l’esmentat article «El valenciano». Aquesta distribució facilità que ja des de jove posés en dubte la
frontera absoluta entre els dos grans grups dialectals que tradicionalment
s’ha dit que configuren el català: l’oriental i l’occidental. La ubicació
geogràfica de molts dels geosinònims que apareixen en el projecte
d’estratigrafia dialectal així ho desmenteix. En l’article, hi apareixen també diverses matisacions semàntiques ben interessants en relació amb termes castellonencs; per exemple, entre els mots eixir i sortir («eixir amb
impetuositat») i entre escombra («instrument que serveix per agranar el
forn») i granera.
En aquell període, la dialectologia, com a disciplina, vivia una certa
època esplendorosa —recordem que, al marge dels atles lingüístics la
tradició sistemàtica dels quals arrenca a Europa de la fi del segle XIX, a
partir dels anys 50 del segle XX prolifera a Catalunya la redacció de monografies dialectals d’abast local, subdialectal o dialectal. Com molts dialectòlegs que efectuaven treball de camp, Germà també visqué diverses
situacions anecdòtiques. Recordo els seus comentaris sobre algunes dificultats que havia tingut a l’hora de fer les enquestes a Castelló: es tractava
de situacions motivades per la incomprensió dels informadors o per les
reticències que despertava quan era confós amb un cobrador d’impostos.
En contrapartida, el seu capteniment devia provocar una certa sorpresa i,
probablement, respecte. I, així, explicava, entre rialles, que un informador, per afalagar-lo, li va dir: «Vostè és més complit que un porcell de set
setmanes».
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Els treballs sobre dialectologia castellonenca —la -r final i la matisació vocàlica en les desinències de 1a i 3a persones del present i imperfet
d’indicatiu de la primera conjugació— es complementen uns anys més
tard, el 1970, amb l’estudi sobre les sibilants a Castelló. Aleshores, ja ben
establert a Basilea, Colón es dedicava preferentment a les investigacions
sobre el lèxic, tant català com castellà, sovint des de la perspectiva comparativa, que tant li agradava de desenvolupar, amb les altres llengües
romàniques que dominava (l’occità, l’italià, el francès, el portuguès i el
romanès), i també a l’estudi d’aspectes de la filologia espanyola, com corresponia al doble perfil de la seva càtedra.
Pel que fa a la morfologia verbal, són destacables els treballs de
1961 i de 1970 sobre la formació del pretèrit perfet perifràstic en català,
posant-lo també en relació amb el provençal i el francès. Des d’una perspectiva historicista, el 1970 també en fixa el límits geogràfics.
Intel·lectual exigent i crític amb ell mateix, tampoc no s’estalviava
de practicar en altres la crítica constructiva. No és infreqüent trobar-la en
relació amb el DCVB: [quant a la -r adventícia de càlzer] «És de doldre
que el DCVB, que acostuma a indicar la localització dels diversos
vocables, no la indiqui en aquest cas» (1952a: 64, n. 30) o amb el mateix
Alcover: «Cal rectificar, doncs, el que diu Mn. Alcover: Dialectologia [es
refereix a Una mica de dialectologia catalana], op. cit., p. 276, sobre
aquesta localitat» [Alcalà de Xivert, pel que fa a la conservació o caiguda
de la -r final] (1952a: p. 58, n. 6). I en la ressenya que feu de l’ALPI, hi
qüestiona certs aspectes relacionats amb la metodologia, amb la
transcripció fonètica, dubtant que l’enquestador fos capaç de captar tots
els matisos fònics amb què són representades algunes vocals i consonants
—recordem que, per exemple, la a pot arribar a presentar 23 timbres
diferents d’acord amb els corresponents diacrítics— o amb la densitat de
respostes en els mapes. Enceta les conclusions amb un lapidari: «Todos
los hispanistas aguardábamos con ansia el ALPI, que tanto se hacía
esperar. ¿Ha colmado nuestras esperanzas? Ante la muestra del primer
tomo podemos contestar sencillamente que no» (COLÓN & LÜDTKE:
1965, 334).
L’afirmació anterior s’assuauja en el penúltim paràgraf del text:
«[c]on el presente Atlas hemos ganado un instrumento de trabajo útil
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que facilita rápidamente información sobre un fenómeno determinado en
una superficie muy vasta» (COLÓN & LÜDTKE: 1965, 335).
I, certament, és indubtable el valor de l’ALPI com a instrument
per al coneixement i estudi de les varietats dialectals dels territoris de
parla catalana —no hi ha un atles perfecte, com tampoc no hi ha un informador perfecte. I és amb les seves dades,3 juntament amb les de
l’ALDC,4 que desenvoluparem la segona part d’aquest treball.
Si es comparen les localitats enquestades en tots dos projectes se
n’aprecia una mínima coincidència, motivada, molt probablement, per la
voluntat de complementarietat que es proposava l’ALDC respecte de
l’ALPI. Tanmateix, hi ha cinc localitats valencianes i alacantines que hi
coincideixen. Es tracta de Casinos, Torís, el Pinós, Crevillent i Guardamar. En aquest treball s’observarà si, en relació amb els trets examinats,
es produeixen concurrències o discrepàncies en tots dos atles.
D’altra banda, també quant a una possible comparació, en aquest
cas pel que fa a les localitats castellonenques enquestades per Colón,
s’observa que, en relació amb l’ALPI, sols hi coincideixen l’Alcora i Aín,
mentre que hi ha més indrets comuns en l’ALDC: Castelló de la Plana,
Albocàsser, Sant Mateu, Alcalà de Xivert i Rossell. N’observarem també
les possibles divergències que hi pugui haver.

3

Les localitats enquestades en el projecte de l’ALPI van ser 25: Cinctorres, la Pobla de
Benifassà, Vilar de Canes, Peníscola, Vistabella del Maestrat, Alcora, Orpesa del Mar,
Aín, Moncofa, Casinos, Quart de Poblet, Torís, Polinyà de la Ribera, Massalavés, Llanera de Ranes, Beniopa, Moixent, Biar, Benilloba, Benialí, Calp, el Pinós, el Campello,
Crevillent i Guardamar. Se n’exclouen les 15 de la zona xurra: Castillo de Villamalefa,
Fanzara, Teresa de Begís, Azuébar, Ademuz, Tuéjar, Marines, Caudete de las Fuentes,
Pedralba, Godelleta, Dos Aguas, Teresa de Cofrentes, Anna, Monforte i Dolores
4
Les localitats enquestades en el projecte de l’ALDC van ser 46: Xiva de Morella,
Rossell, Vinaròs, Sant Mateu del Maestrat, Vilafranca del Maestrat, Albocàsser, Alcalà
de Xivert, Atzeneta del Maestrat, Cabanes de l’Arc, Castelló de la Plana, Borriana,
Fondeguilla, la Llosa de la Plana, Algímia de la Baronia, Benifairó de les Valls, Casinos,
el Puig de Santa Maria, Vilamarxant, València, Alfafar, Picassent, Torís, Sollana,
l’Alcúdia de Carlet, Albalat de la Ribera, Alzira, Alberic, Sallent de Xàtiva, Simat de
Valldigna, l’Alqueria de la Comtessa, Benigànim, Montesa, la Font de la Figuera,
Ontinyent, Pego, Xàbia, Muro del Comtat, Tàrbena, Beneixama, Altea, Torremançanes, Novelda, el Pinós de Monòver, Alacant, Crevillent i Guardamar.
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3. LA PÈRDUA I LA CONSERVACIÓ DE LA -R FINAL
En l’article «Unes notes sobre la pèrdua de la -r final etimològica»,
Colón examina el comportament de la ròtica en posició final absoluta en
substantius, adjectius i verbs, tot excloent-ne, malgrat que ho cita en nota, la combinació d’infinitiu més clític. En fa una doble aproximació: des
d’una perspectiva sincrònica, mitjançant els resultats obtinguts en el treball de camp, i des d’una perspectiva històrica, aportant-hi documentació
antiga que testimoniava la conservació o la caiguda de la -r. Malgrat que
prova de justificar les causes del manteniment a Borriol, Betxí, Vila-real,
Benicàssim, Alcalà de Xivert, Aín, Artana, no s’acaba de decidir a formular-ne una hipòtesi: «Finalment la conservació que hem vist a terres valencianes exigeix una explicació que nosaltres no gosarem per ara
d’emetre» (p. 65).5
Si es comparen els resultats de l’ALPI amb els de l’ALDC, encara
que no coincideixin els mots examinats,6 però sí el fenomen i el context,
s’aprecia que hi ha una identitat total en relació amb l’àrea on es conserva
o cau la -r final. El mateix succeeix si es prenen en consideració els indrets enquestats per Colón.
La taula 1, que recull les respostes dels dos atles, mostra, a més, altres qüestions relacionades amb les variacions en el timbre de vocals i
consonants, molt més detallades en l’ALPI, que apareixeran també en
altres aspectes analitzats en aquest treball. Per raó d’aquesta matisació,
els resultats, en les taules, es classifiquen d’acord amb aquests trets diferenciadors per a una major claredat descriptiva. En la representació cartogràfica, però, en són omesos perquè no són rellevants en relació amb la
distribució geogràfica del fenomen estudiat.
Observem la vacil·lació, segons l’ALDC, que existeix a Sant Mateu
quant a la pronúncia de la -r final. Aquest fet, però, no es constata en
altres casos, com ara en la pronúncia de 1575 llaurador (§ 6.3), de 1174
5

Vegeu l’anàlisi de les causes de la pèrdua de la -r final a Rasico (1982: 230), que recull
algunes teories que proven de justificar-les.
6
Com es podrà comprovar en la il·lustració dels fenòmens examinats, no sempre coincideixen les formes elicitades en les dues obres, i sovint, en el cas de l’ALPI, cal recórrer
a les oracions amb què s’obtenen informacions sintàctiques per poder trobar-hi algunes
formes lèxiques representatives.
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taronger o de 124 mocador, on la ròtica final cau sistemàticament. La r és
transcrita com a tendència a Guardamar, segons l’ALDC, mentre que,
d’acord amb l’ALPI, aquest so, en alguns indrets, és percebut com a [ɹ],
una realització aproximant; una mica més relaxada, doncs, que la [ɾ].
Taula 1. Conservació i pèrdua de la -r final en valencià segons l’ALPI i l’ALDC
ALPI
(171 Flor)
Cinctorres –Pobla de B. –
Vilar de C. – Peníscola –
Vistabella del M. – Alcora7

-r final

ˈflɔ̞8 // kantá

ALDC
(2195 Cantar)
Xiva de M. – Rossell – Vinaròs –
Vilafranca del M. – Albocàsser – Atzeneta
del M. – Cabanes – Torremançanes –
Pinós9 – Crevillent

kantá/kantáɾ

Sant Mateu

el Pinós – Crevillent

Orpesa – Aín – Moncofa –
Rafelbunyol

//kantáɾ

Alcalà de X. – Castelló de la Plana–
Borriana – Fondeguilla – Llosa de la P. –
Algímia – Benifairó – Casinos – Puig –
Vilamarxant – València – Alfafar –
Picassent – Torís – Sollana – Alcúdia de
C. – Albalat de la R. – Alzira – Alberic –
Sallent de X. – Simat de V. – Alqueria de
la C. – Benigànim – Montesa – Font de la
F. – Ontinyent – Pego – Xàbia – Muro del
C. – Tàrbena – Beneixama – Novelda –
Alacant

Quart de Poblet – Llanera
de R. – Moixent – Biar
Beniopa – Benialí
Casinos – Torís – Polinyà
de R. – Massalavés –
Benilloba – Calp –
Campello – Guardamar
kantáɾ

Altea – Guardamar

7

El subratllat indica que es tracta d’una localitat que coincideix amb l’indret que Colón
va examinar.
8
Les o en aquesta resposta de l’ALPI es transcriuen sempre com a doblement obertes.
9
La negreta indica les localitats coincidents en l’ALPI i en l’ALDC.
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El mapa 110 (vegeu els annexos) mostra, superposant els resultats
de l’ALPI i de l’ALDC, que en les comarques dels Ports de Morella, l’Alt
Maestrat, el Baix Maestrat i l’Alcalatén la -r final cau en substantius, adjectius i verbs. Aquesta zona coincideix amb la que el mateix Colón havia
fet notar en el seu treball. Tornem a trobar la caiguda de -r en algunes
localitats de l’àrea meridional valenciana. Vegeu també Beltran & Segura-Llopes (2017: 180-182) en relació amb les zones d’emmudiment i
conservació d’aquesta consonant final.
4. LES SIBILANTS EN CASTELLONENC
En l’estudi del 1970 «Sobre el funcionament de les sibilants en el
català de Castelló», redactat d’acord amb el model estructuralista, Colón
examina el sistema de les sibilants en la Plana castellonenca, el qual mostra una simplificació en relació amb la distribució contextual dels quatre
parells de fricatives del català ([s], [z], [t͡s], [d͡z], [], [], [t͡], [d͡]). El
nou sistema que proposa no és general sinó que es restringeix a parlants
que a començament dels anys setanta encara no tenien els quaranta anys.
Dona compte, doncs, d’un procés de canvi fonètic en marxa. El sistema
simplificat és el següent: [s], [z], [], [], [t͡], [d͡]).11 Entre altres aspectes, l’estudiós castellonenc destaca una singularitat de la zona geogràfica,
ben poc registrada fins aleshores, que consisteix en la desaparició de la []
entre vocals a favor d’una realització despalatalitzada [js], la qual compta,
però, amb matisos palatals. Així, la pronúncia de la prepalatal del mot
caixa en aquesta zona, seria [kájsa]. El mateix fenomen s’esdevé en els
mots en què la [] va precedida de la vocal [i]. De manera que en castellonenc guixa i pixar es pronuncien [ísa] i [pisá], respectivament.
Gimeno (1994: mapa 16), pel que fa a les comarques del nord de
Castelló, reflecteix la presència de [js] a Albocàsser, Ares, Sant Mateu, la
10

Els mapes de l’annex s’han confegit amb el programa QGIS, que situa les localitats a
partir de les coordenades espacials de latitud i longitud. Seria desitjable que mapes
elaborats amb procediments menys automàtics revisessin la situació d’algunes localitats.
Així, en l’ALDC, el punt 154, que correspon a Castelló de la Plana, està situat a
l’interior de la província, força lluny del mar, cosa que contrasta de vegades amb la
localització del punt 153 (Cabanes), que sorprenentment és més pròxim al litoral.
11
Vegeu Gimeno (1994: 35) en relació amb la confusió de [s] i [].
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Mata, Morella, Castell de Cabres i la Pobla de Benifassà. Ell mateix explica:
Perquè la despalatalització és un fet lingüístic que va estenent-se per aquesta zona com a conseqüència de l’anivellament geolingüístic de la comarca de la Plana,
i sobretot de la ciutat de Castelló. En efecte, aquest fenomen ja fou estudiat per
Germà Colón per a la comarca de Castelló (1970), i ara s’imposa a poc a poc per
les comarques de més al nord, i fins i tot penetra en la comarca del Montsià, que
limita amb el Baix Maestrat, tot influint alguns pobles de la part més meridional
(1994: 35).

Uns quants anys més tard, Beltran & Segura-Llopes (2017: 171)
també descriuen l’evolució generalitzada de la despalatalització en el valencià septentrional i en la zona interior del tortosí. I detecten també
aquesta innovació de manera puntual en joves d’algunes localitats del
valencià central i septentrional.
La solució amb [js], però, no es recull en l’ALPI. El mateix Colón
en fa la crítica:
Fa estrany de comprovar que els punts castellonencs de l’Atlas Lingüístico de la
Península Ibérica presenten transcripcions amb [i] en mots com aixa(da) (mapa
22), caixa (mapa 32) i coixo (mapa 50). La incongruència arriba a l’extrem de
donar una transcripció [á] per a la vila d’Orpesa (nom oficial espanyol: Oropesa de Mar, mapa 22, punt 758); he comprovat sobre el terreny que l’aixada en
aquesta localitat és anomenada [ajá] (1970: 46, n. 1).

Efectivament, el fenomen detectat per Colón no es recull en
l’ALPI, però sí que es registra a l’ALDC en el mot caixa, com es mostra
en la taula 2 i en el mapa corresponent. El problema és, si es pren aquest
mot com a il·lustrador del fenomen, que, en determinats indrets valencians, la resposta «capsa de sabates» no és caixa, sinó capsa, terme que
coincideix amb el resultat del català oriental.
Si capsa il·lustra el comportament de la palatal, delata, alhora, que
la diferenciació semàntica capsa/caixa no és general a tot el domini lingüístic. Mentre que caixa, segons el DIEC, designa un «[r]eceptacle
d’una certa grandària, de forma rectangular, generalment de fusta amb
fons i tapa clavats i destinada a aconduir i transportar tota mena
d’objectes», la capsa designa un «[r]eceptacle de cartó, de llauna, de fusta,
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de vori, etc., de forma variable, més aviat petit, amb una tapa solta o agafada, destinat a transportar o guardar diferents objectes». El mapa 2 mostra que en un bon nombre de localitats valencianes, llevat d’alguns indrets
de l’àrea meridional, el mot caixa designa els dos tipus de receptacle, molt
probablement per interferència amb la solució castellana.
A més, tal com es recull en la taula següent, la forma indicada per
Colón ([kajsa]) es registra, en l’ALDC, a Castelló de la Plana, Fondeguilla i la Llosa de la Plana; és a dir, en localitats de la Plana Alta i de la Plana Baixa. Sorprèn, però, que la pronúncia despalatalitzada d’aixada (cf.
§ 6.2) consti en aquest atles sols a Castelló de la Plana i no pas a Fondeguilla i la Llosa, malgrat que es podria tractar d’un comportament sistemàtic. Una altra possibilitat és que es tractés d’un procés de canvi en
marxa.
Per completar la distribució del fenomen s’ha afegit, en algunes localitats on diuen capsa, el resultat de la pronúncia d’aixada (vegeu, a més,
la taula 8 i el mapa corresponent). Per a més dades relacionades amb la
manca de reforçament vocàlic en la fricativa prepalatal, vegeu Beltran i
Segura-Llopes (2017: 171).
Taula 2. El comportament de la fricativa prepalatal en valencià segons l’ALPI i l’ALDC
ALPI
(257 Hicieron una caja de
madera)
Cinctorres – Quart de Poblet –
Calp
Pobla de Benifassà – Orpesa –
Casinos – Torís – Benialí
Vilar de Canes – Peníscola –
Vistabella del M. – Alcora – Aín
– Moncofa – Rafelbunyol –
Polinyà – Massalavés – Llanera –
Beniopa – Moixent – Benilloba

caixa

ALDC
(209 Capsa de sabates)

Vilafranca del M. – Alcalà de X. –
Atzeneta del M. – Borriana – Algímia
de la B. – Casinos –Puig –
Vilamarxant – València – Alfafar –
Picassent – Torís – Sollana – Alcúdia
de C. – Albalat de la R. – Alzira –
Alberic – Sallent de X. – Muro del C.
Benifairó de les V. – Font de la F. –
Altea – Vinaròs [ajáe] – Albocàsser
[ajá]
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Biar – Pinós – Campello –
Crevillent – Guardamar

l’Alqueria de la C. – Beneixama –
Novelda Alacant – Crevillent –
Guardamar – Sant Mateu [aˈa] –
Xiva de M. [eá]
Pego
Cabanes – Benigànim – Tàrbena –
Torremançanes – Pinós
Xiva de M. – Vinaròs – Sant Mateu –
Albocàsser – Simat de V. – Montesa –
Xàbia12
Rossell [ajáða]
Castelló de la Plana – Fondeguilla –
Llosa de la P.
Ontinyent

5. EL PRETÈRIT PERFET
Colón (1975: 52), més interessat en l’origen i en el desenvolupament del perfet perifràstic amb el valor de passat que adquireix la perífrasi va+infinitiu, defineix l’àmbit d’ús del perfet simple i el situa, al País
Valencià, «depuis Morvedre (Sagonte) à Valence, dans le Camp de Llíria, l’Horta de Gandia et la Vall d’Albaida, et ensuite dans le Camp d’Elx
a l’extremité méridionale», basant-se en les referències de Sanchis Guarner (1950) i de Barnils (1913).13 En justifica el manteniment basant-se
en factors sociolingüístics (p. 59). Colón assegura que «sans la décadence
politique et littéraire, la victoire de la périphrase n’aurait pas été si éclatante» (p. 59). La forma perifràstica es generalitzà, doncs, pel fet que entre els segles XVI i XIX les formes vulgars van triomfar —el perifràstic
n’era, contraposat amb el sintètic. Limitat el perfet simple a les comarques històriques esmentades, d’acord amb una constatació que es basava
en dades de la primera meitat del segle XX, l’ALPI i l’ALDC dibuixen
una distribució geogràfica diferent, d’acord amb les solucions que es van
registrar en les localitats enquestades.

12

Simat de V., Montesa i Xàbia recullen una solució reduïda d’aixada [ʃá].
Vegeu també a Perea (2007), l’evolució del perfet simple al llarg del segle XX mitjançant l’anàlisi dels resultats de tres projectes dialectals.
13
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Així, a l’Alqueria de la Comtessa, Simat de la Valldigna i Beniopa,
que pertanyen a la Safor i a la Valldigna, àrees equivalents a la comarca
de l’Horta de Gandia, no s’usa el perfet simple. Tampoc no es troba a
Benigànim (Vall d’Albaida). Pel que fa a la zona meridional, no s’han
enquestat localitats del Camp d’Elx, però a Crevillent (Baix Vinalopó)
tampoc no s’hi registra. Les dades dels atles, doncs, mostren un retrocés
en relació amb l’ús d’aquest temps. Cal dir, però, que, per poder fer-ne
una comparació, sols s’han pogut examinar la 1 i 3a persones del plural i
del singular, ja que són les que es poden extreure de les oracions de
l’ALPI.
Tot i que amb dades parcials, les taules 3, 4, 5 i 6 i els mapes corresponents mostren, a més, que, encara que s’utilitzi el perfet, totes les
persones d’aquest temps no s’usen amb la mateixa freqüència.
A València sembla que l’ús és sistemàtic en els indrets següents:
Algímia (Camp de Morvedre), Rafelbunyol (Horta Nord), Quart de
Poblet (Horta Oest), Alfafar (Horta Sud) i la ciutat de València. Hi ha
vacil·lació en l’ús de la 3a persona del singular a Casinos (Camp del Túria), el Puig (Horta Nord), Picassent (Horta Sud), Torís (Ribera Alta),
Sollana i Massalavés (Ribera Alta), però la forma simple s’usa en la resta
de persones examinades. A Vilamarxant (Camp del Túria) vacil·la la 1a
persona, però no la resta. A Polinyà (Ribera Alta) hi ha alternança en la
1a i la 3a persones del singular, però no en les del plural. Finalment, a
Alzira, hi ha vacil·lació en la 1 i la 3a persones del singular, però en les
corresponents del plural apareix la forma perifràstica. Aquestes darreres
dades són una mostra del procés de la desaparició progressiva del perfet
sintètic, que es va extingint persona a persona, sembla, en alguns casos,
amb major resistència en les persones del plural. Pel que fa a dades actuals, vegeu també Beltran & Segura-Llopes (2017: 220-221) en relació
amb l’ús del perfet simple i del perifràstic.
En les localitats d’Alacant on el perfet és registrat, aquest temps
tampoc no és utilitzat en totes les persones. Es constata sols una forma
simple que alterna amb la perifràstica en la 3a persona del plural de Tàrbena (Marina Baixa). A Alacant, la 1a i 3a persones del singular vacil·len;
no així les corresponents del plural, on només s’usa el perifràstic. A Calp
(Marina Alta) i a Guardamar (Baix Segura) la 1a persona del singular
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pren la forma perifràstica; la tercera del singular vacil·la;14 mentre que la
1a i la 3a persones del plural s’usen també en la forma perifràstica. Tot
plegat són manifestacions que, en aquells moments, l’ús del perfet simple
s’anava debilitant. Caldria explorar, i no és possible de fer-ho amb les
dades de cap dels dos atles, si hi ha verbs que són més proclius a conservar la forma sintètica perquè s’hi ha produït una mena de lexicalització
(per exemple, en l’ús del verb anar). Beltran i Segura-Llopes (2017: 221)
consideren també que, en el valencià alacantí, la 1a persona del singular és
la primera que comença a adoptar la forma perifràstica.
D’altra banda, és cert que en la realització de la 1a persona del singular s’aprecia força variació. Només cal veure, en l’oració 338 Fuí soldado
en África de l’ALPI, les diverses respostes obtingudes a les localitats on es
conserva: Casinos, Torís, Massalavés i Guardamar ([sii]), Rafelbunyol
([o fow]) i Quart de Poblet (o fon).
Taula 3. Realització de la 1a persona del singular del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(375 Ayer volví temprano)
Cinctorres – Pobla de B. –
Peníscola – Vilar de C. –
Vistabella del M. – Aín

vaig vindre//
vaig cantar
[b]aig
vindre//
[b]aig cantar

Alcora – Orpesa –
Moncofa – Llanera de R. –
Beniopa – Moixent – Biar
– Benilloba – Benialí –
Calp – Pinós – El
Campello – Crevillent

[v]aig vindre/
[v]aig cantar

Rafelbunyol – Torís –
Polinyà de la R. –

torní/vinguí//
cantí

ALDC15
(2071 Vaig cantar)
Xiva de M. – Rossell – Vinaròs –
Sant Mateu – Vilafranca del M. –
Albocàsser – Alcalà de X. –Llosa de la
P. – Alcúdia de C. – Alberic
Atzeneta del M. – Cabanes – Castelló
de la P. – Borriana – Fondeguilla –
Sallent de X. – Simat de V. –
Alqueria de la C. – Benigànim –
Montesa – Font de la F. – Ontinyent
– Pego – Xàbia – Muro del C. –
Tàrbena – Beneixama – Altea –
Torremançanes – Novelda –Pinós –
Crevillent
Algímia de la B. – Casinos – Puig –
Alfafar – Picassent – Torís – Sollana

14

No hi ha vacil·lació, però, segons les dades de l’ALDC.
En l’ALDC, no s’han registrat sistemàticament respostes en relació amb aquest temps
verbal en la localitat de Benifairó.
15
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Guardamar – Massalavés –
Quart de P. – Casinos

– València
[b]aig cantar/
cantí
cantí/[b]aig
cantar
[v]aig cantar/
aní

Albalat de la R. – Alzira
Vilamarxant – Guardamar
Alacant

Taula 4. Realització de la 3a persona del singular del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(307 Escribió
trasanteayer)
Cinctorres – Pobla de B.
– Peníscola – Vilar de
Canes – Vistabella del
M. – Aín

va escriure//
va cantar

ALDC
(2073 Va cantar)

[b]a escriure//
[b]a cantar

Xiva de M. – Rossell – Vilafranca del
M. – Albocàsser – Vinaròs – Sant
Mateu – Alcalà de X. – Llosa de la P. –
Alcúdia de Carlet– Albalat de la R. –
Alberic
Atzeneta del M. – Cabanes – Castelló
de la P. – Borriana – Fondeguilla –
Sallent de X. – Simat de V. – Alqueria
de la C. – Benigànim – Montesa –Font
de la F. – Ontinyent – Pego – Xàbia –
Muro del C. – Tàrbena – Beneixama –
Altea – Torremançanes – Novelda –
Pinós – Crevillent
Algímia de la B.– Casinos –
Vilamarxant – València – Alfafar –
Torís – Guardamar

Alcora – Orpesa –
Moncofa – Polinyà de la
R.– Llanera de R. –
Beniopa – Moixent –
Biar – Benilloba –
Benialí – Pinós –
Campello – Crevillent

[v]a escriure//
[v]a cantar

Rafelbunyol – Torís –
Calp – Guardamar –
Massalavés – Quart de
Poblet – Casinos

escrigué//cantà

[b]a
cantar/cantà
cantà/[b]a anar
[v]a cantar/anà

Alzira
Puig – Picassent – Sollana
Alacant

En les dues persones del plural examinades és freqüent de trobar,
alternant o convivint-hi, pel que fa a les formes perifràstiques, la variant
van i la forma analògica varen, la qual pot presentar encara la variant va-
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en, on la bategant s’elideix, com en altres casos, entre vocals obertes (vegeu RECASENS 1996: 326). En les dades examinades, les localitats que
usen vam/van coincideixen gairebé en la seva totalitat (taules 5 i 6). Sols
Benilloba presenta, en les dades de l’ALPI, vàrem en la 1a persona del
plural i vaen en la 3a. Cal tenir en compte que l’absència de dades no
permet de fer afirmacions categòriques respecte a l’ús. En relació amb
l’alternança vàrem-vàem / varen-vaen es pot dir que hi ha uniformitat,
però també s’hi observen certes variacions: a Sant Mateu i Aín, on hi ha
vacil·lació en la 3a persona del plural entre les variants esmentades; i
Tàrbena, on alternen, en aquesta persona, el perfet simple i el perifràstic.
Pel que fa a la 1a persona del plural, sols hi ha vacil·lació a Peníscola.
Taula 5. Realització de la 1a persona del plural del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(332 Fuimos a la feria)
Vilar de C. – la Pobla
de B.

vam anar//
vam cantar
[b]am anar //
[b]am cantar

Alcora – Orpesa –
Pinós – Benilloba –
Campello – Biar –
Crevillent

[v]am
anar//
[v]am cantar

Cinctorres – Vistabella
del M.

[b]àrem anar //
[b]àrem cantar
[v]àrem anar
[b]àem anar //
[b]àem cantar

Aín

Peníscola
Moncofa – Llanera de
R.
Moixent – Benialí
Casinos – Rafelbunyol
– Quart de P. – Torís

[b]àem
anar//
[b]am anar
[v]àem anar

anàrem//cantàrem
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ALDC
(2074 Vam cantar)
Xiva de M. – Rossell – Vinaròs
Vilafranca del M. – Albocàsser
Alcalà de X.
Atzeneta del M. – Cabanes
Novelda – Pinós – Crevillent
Castelló de la P. – Sallent de X.
Benigànim – Font de la F.
Ontinyent
–
Beneixama
Torremançanes – Alacant
Sant Mateu – Alzira

–
–
–
–
–
–
–

Tàrbena
Llosa de la P. – Alcúdia de C. –
Alberic

Borriana – Fondeguilla – Simat de V.
– Alqueria de la C. – Montesa –
Pego – Xàbia – Muro del C. – Altea
Algímia – Casinos – Puig –
Vilamarxant – València – Alfafar –
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– Polinyà de la R. –
Massalavés – Beniopa –
Calp – Guardamar

Picassent – Torís – Sollana – Albalat
de la R. – Guardamar

Taula 6. Realització de la 3a persona del plural del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(404 Visitaron la
ciudad)
Peníscola – Pobla de B.
– Vilar de Canes

van visitar//
van cantar
[b]an visitar
[b]an cantar

//

Pinós – Crevillent –
Alcora – Orpesa –
Campello– Biar

[v]an visitar
[v]an cantar

//

Cinctorres – Vistabella
del M.
Moncofa

[b]aren visitar //
[b]aren cantar
[v]aren visitar
[b]aen cantar

Benilloba – Moixent –
Llanera de R. – Beniopa
– Benialí
Aín

Casinos – Rafelbunyol
– Quart de P. – Torís
– Polinyà de la R. –
Massalavés – Calp –
Guardamar

Xiva de M. – Rossell – Vinaròs –
Vilafranca del M. – Albocàsser –
Alcalà de X.
Atzeneta del M. – Cabanes –
Novelda – Pinós – Crevillent–
Castelló de la P. – Sallent de X. –
Benigànim – Font de la F. –
Ontinyent
–
Beneixama
–
Torremançanes – Alacant
Alzira

[v]aen visitar

Llosa de la P. – Alcúdia de C. –
Alberic
Borriana – Fondeguilla – Simat de V.
– Alqueria de la C. – Montesa –
Pego – Xàbia – Muro del C. – Altea

[b]aen/[b]an
visitar
[b]aren/[b]an
cantar
visitaren//cantaren

Sant Mateu

[v]aren
visitar/cantaren

52

ALDC
(2076 Van cantar)

Algímia – Casinos – Puig –
Vilamarxant – València – Alfafar –
Picassent – Torís – Sollana –
Albalat de la R. – Guardamar
Tàrbena
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6. ALTRES TRETS FONÈTICS
6.1 LA CONSERVACIÓ DE LA LABIODENTAL [V]
Colón, en el mapa 2 de la seva tesi doctoral, assenyala les localitats
castellonenques on es manté la fricativa labiodental sonora. Es tracta de
Llucena, la Barona, les Useres, Alcora, Vilafamés, Alcalà de X., Borriol,
Benicàssim, Castelló de la P., Vila-real, Aín i Artana. En relació amb les
localitats que coincideixen alhora en els dos atles, i concretament en
l’ALDC, s’observa que, almenys, pel que fa al mot vaca (taula 7 i el mapa
corresponent), Castelló de la P. i Alcalà de X en divergeixen, atès que
ofereixen una solució [báka].
De fet, si, en l’ALDC, es compara el timbre de la grafia v del mot
vaca amb el de l’auxiliar del verb anar en la forma perifràstica (taules i
mapes 3, 4, 5 i 6) s’aprecia igualment una manca de sistematicitat. A Atzeneta del M., Cabanes i Castelló de la P. el verb auxiliar és pronunciat
sempre en totes les persones amb [v].
Un ràpid rastreig per altres vocables de l’ALDC que contenen
aquest so reflecteix una variació considerable. Així, 696 veïna: Alcalà de
X., Atzeneta i Cabanes [beína], però Castelló de la P. [beína] i [veína];
524 vella: Atzeneta i Castelló de la P. [véa], però Alcalà de X. i Cabanes
[béa]; 2167 vint: Atzeneta i Castelló de la P. [vin], Alcalà de X. i Cabanes [bín]; 1931 vostre: Atzeneta [vstre], però Alcalà de X., Cabanes i
Castelló de la P. [bstre]. A Alcalà de X. i Cabanes, però, no hi apareix
mai la labiodental, tot i que es troba en aquesta darrera localitat en la
forma perifràstica del perfet.
En relació, doncs, amb les formes del pretèrit perfet perifràstic, la
labiodental es recull arreu, però sempre és oclusiva bilabial a Alcalà de X.
Aquesta variabilitat pot ser atribuïda a la tendència a la desaparició progressiva d’aquest so, que a partir dels anys cinquanta del segle passat ja es
manifestava. De fet, Germà m’havia comentat que recordava que l’única
persona a la seva família que encara pronunciava la [v] era la seva àvia.
Caldria, doncs, dur a terme enquestes detallades en aquests indrets a parlants de diverses generacions per comprovar la conservació d’aquest so.
Vegeu, per a més dades relacionades amb la conservació i pèrdua de la
labiodental, Beltran & Segura-Llopes (2017: 168-169).
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Taula 7. Manteniment de la fricativa labiodental sonora en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(47 Vaca)
Cinctorres

ˈ16

Pobla de B. – Vilar de C. –
Peníscola – Rafelbunyol –
Massalavés

ˈ

Aín – Casinos – Torís

ˈ17

Quart de Poblet

ˈ

Vistabella del Maestrat

ˈ

Alcora – Beniopa – Biar –
Benialí –Pinós – el Campello –
Crevillent – Guardamar

ˈ

Orpesa – Polinyà de la R.
Benilloba
Calp

ˈ

Moncofa – Llanera – Moixent

ˈ

16
17

54

vaca

ALDC
(199 Vaca)
Xiva de M. – Rossell – Vinaròs – Sant
Mateu – Vilafranca del M. – Albocàsser
– Alcalà de X. – Atzeneta del M. –
Cabanes – Castelló de la P. –Llosa de la
P. – Algímia – Benifairó – Casinos –
Puig – Vilamarxant – València –
Alfafar – Picassent – Torís – Sollana –
Alcúdia de C. – Albalat de la R. –
Alzira – Alberic

Borriana – Fondeguilla – Sallent de X.
– Simat de V. – Alqueria de la C. –
Benigànim – Montesa – Font de la F. –
Ontinyent – Pego – Xàbia – Muro del
C. – Tàrbena – Beneixama – Altea –
Torremançanes – Novelda – Pinós –
Alacant – Crevillent – Guardamar

ˈ

El so [] representa una a palatalitzada.
El so [] representa una a velaritzada.
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6.2 LA CONSERVACIÓ DE LA -D- PROCEDENT DEL SUFIX -ĀTA
Colón, en la llegenda del mapa 2 de la seva tesi, indica: «Conservación vacilante de la -d- de los participios femeninos», referint-se a la conservació de la -d- procedent del sufix -ĀTA.
L’elecció del mot aixada com a element d’estudi respon a la posició
contextual de la -d- i a la coincidència del mot en els dos atles estudiats.
Les localitats que, segons la descripció del romanista castellonenc, conserven de manera vacil·lant la -d- són Forcall, Morella, Rossell i Vilafranca del Cid. Rossell fou enquestada en el projecte de l’ALDC, i com consta en la taula 8, manté la dental. La resta de localitats no coincideixen.
Vegeu més dades relacionades amb la pèrdua de la dental a Beltran &
Segura-Llopes (2017: 166-167).
En la taula es poden constatar dos fenòmens que afecten el mot
aixada:18 d’una banda, la conservació de la -d- en un nombre ben reduït
de localitats, i la simplificació que experimenta aixada fins a arribar a
[á], un resultat que apareix en més localitats de l’ALPI que de l’ALDC;
d’una altra, la constància que és sols a Castelló on es produeix l’esmentat
fenomen de despalatalització (vegeu § 4), que no és recollit ni a Fondeguilla ni a la Llosa de la Plana, tot i que s’hi registrava en la pronúncia de
caixa.
En relació amb l’alternança [j]/[] intervocàliques, que ja s’ha observat a §4, en general, les localitats de tots dos atles coincideixen.
Taula 8. Tractament de la -d- procedent del sufix -ĀTA en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(89 Aixada)
Cinctorres
Pobla de Benifassà

aixada





ALDC
(754 Aixada)
Vilafranca del M.
Rossell
Vinaròs

18

Es deixa de banda, perquè no és significativa en relació amb el fenomen estudiat,
l’alternança [a]/[e] en el grup inicial eix-.
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Vilar de C. – Casinos
Llanera de R. – Moixent
Peníscola – Vistabella del M. –
Aín – Benilloba – Moncofa





Quart de Poblet
Rafelbunyol – Torís –
Massalavés – Benialí – Beniopa





Pinós – Guardamar



Biar



/


Orpesa – Polinyà de la R. –
Campello – Crevillent
Calp
Alcora



----

Borriana
Atzeneta del M. – Fondeguilla – Llosa
de la P. – Algímia de la B. – Benifairó
de les V. – Casinos – Vilamarxant –
València – Picassent –Torís – Alcúdia
de C. – Albalat de la R. – Alzira –
Alberic – Sallent de X.

Albocàsser – Alcalà de X. – Puig –
Sollana – Benigànim – Font de la F. –
Ontinyent – Muro del C. – Altea –
Torremançanes
Sant Mateu – Simat de V. – Alqueria
de la C. – Montesa – Pego – Tàrbena –
Beneixama – Novelda – Pinós –
Alacant – Crevillent – Guardamar
Xiva de M. – Cabanes
Alfafar
Xàbia

Castelló de la Plana

6.3 LA CONSERVACIÓ DE LA -D- PROCEDENT DEL SUFIX -ATŌRE
Quant a la vacil·lació de la consonant dental procedent del sufix
-ATŌRE, en la llegenda del mapa 2 de la tesi de Colón es troba la mateixa
observació que hi havia respecte al tret anterior: «Conservación vacilante
de la -d- procedente del sufijo -ATŌRE (pérdida al Sur y conservación al
Norte)». En realitat el manteniment fluctuant, segons les seves dades, té
lloc en totes les localitats enquestades, llevat de Borriol, Alcalà de X.,
Benicàssim i Castelló de la P. En relació amb aquest fenomen, juntament
amb el cas d’-ĀTA, vegeu també Gimeno 1994: 59 i ss. i la distribució que
es reflecteix en els mapes 27 i 29.
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D’acord amb l’ALDC, s’observa la mateixa divisòria assenyalada
per Colón, tot i que a Alcalà de X. es recull la solució amb la consonant
dental (vegeu el mapa 9). La diversitat de formes que apareixen en la taula 9 respon, a més de la presència de les dues variants lèxiques que es recullen a Beneixama i Alberic, als matisos que, segons l’ALPI, poden adquirir les vocals i algunes consonants i llur combinatòria. Cal destacar
igualment la forma amb pròtesi [] registrada a Beniopa.
Taula 9. Tractament de la -d- procedent del sufix -ATŌRE en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
ALPI
(157 Caçador)
Cinctorres –Pobla de
Benifassà – Vilar de C. –
Peníscola – Alcora
Vistabella del Maestrat

caçador 7/
llaurador
ˈ //

ˈ //


Calp

ˈ

Beniopa

ˈ

Orpesa del Mar

ˈ //


Benialí

ˈ


Quart de Poblet

ˈ

Polinyà de la Ribera –
Massalavés – Torís
Moncofa – Casinos –
Rafelbunyol – Biar

ˈ
ˈ //


ALDC
(1575 Llaurador)
Xiva de M. – Vinaròs – Sant Mateu –
Vilafranca del M. – Albocàsser –
Cabanes – Muro del C.
Rossell

Alcalà de X.

Ontinyent – Xàbia – Tàrbena – Altea –
Alacant – Guardamar

Atzeneta del M. – Castelló de la P. –
Borriana – Fondeguilla – Llosa de la P.
– Algímia de la B. – Benifairó – Casinos – Puig – Vilamarxant – València –
Alfafar – Picassent – Torís – Alcúdia
de C. – Albalat de la R. – Alzira –
Sallent de X. – Simat de V. – Alqueria
de la C. – Benigànim – Montesa –Font
de la F. – Pego – Torremançanes
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Benilloba

ˈ

Aín – Moixent

ˈ

Llanera de Ranes

s̺ˈ

Campello

ˈ

Guardamar

ˈ

Pinós – Crevillent

ˈ //




Novelda –Pinós – Crevillent
Beneixama
Alberic

7. CONCLUSIONS
Els estudis de caràcter estrictament dialectal que Colón va desenvolupar omplen el període inicial de la seva vida acadèmica. Més endavant, la distància geogràfica provocà que s’allunyés d’una disciplina que
requereix, com a element principal per desenvolupar les recerques, el treball de camp sistemàtic. Tanmateix, la consideració per les varietats dialectals, i, en particular, per la seva varietat castellonenca, plana en molts
del seus treballs posteriors, constatada la seva vivesa i vitalitat a través
dels viatges esporàdics que hi efectuava sobretot durant les vacances
d’estiu.
En el seus treballs dialectals, el romanista castellonenc comprova
l’acció constant i inexorable del canvi lingüístic, sempre actiu, com s’ha
pogut comprovar amb les dades examinades, i alhora dona a conèixer
trets de caràcter geogràficament reduït, que no sempre havien estat descrits fins aleshores.
Tancaré aquest treball amb dues frases de Germà que han de ser
un esperonament per seguir el seu camí. La primera és, com ja s’ha constatat, la consciència de la riquesa lingüística que conté la seva varietat
dialectal: «Qui tresca per terres castellonenques resta meravellat de
l’extraordinària diferenciació que presenta un territori tan reduït»
(1952c: 564). La segona, referint-se a les limitacions que presenta
l’ALPI, declara un fet de sentit comú relatiu als projectes de gran domini:
«Cuando se trate de estudios más pormenorizados y profundos, ha de
58
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preferirse el atlas regional y, sobre todo, la descripción monográfica. Esto
es una verdad sabida» (COLÓN & LÜDTKE: 1965, 335).
De la primera afirmació que, expressada el 1952, es pot reproduir
sens dubte actualment, és desprèn la singularitat de l’àrea castellonenca,
que es particularitza en relació amb la resta del valencià, i que mereix tota
l’atenció amb vista a futures descripcions de tipus sincrònic, diacrònic i
comparatiu. Els estudis de Germà Colón han de ser un estímul per a les
generacions futures.
De la segona afirmació es dedueix que, per raó del seu abast i de la
tria de les localitats, els atles de gran espectre no recullen els trets específics que sols poden ser descrits mitjançant una observació més acostada,
la qual és oferta, en general, per atles de petit abast o per monografies.
Són destacables, en contrast amb els que s’elaboren en la resta del domini
lingüístic, l’esplet de treballs monogràfics, d’abast local o dialectal, elaborats en territori valencià. D’altra banda, cal no oblidar el factor temps. En
relació amb la representativitat de les dades, i ben conscients de l’acció
implacable del canvi lingüístic, Badia & Colón (1955: 660) són categòrics, pensant potser en el temps de publicació de l’Atlas Linguistique de la
France: «Tot Atlas que deixi passar més de deu anys entre el començament de les enquestes i la publicació dels materials, pot ésser considerat
com una obra morta, puix que no acompleix els seus propis fins específics».
La declaració de Colón, doncs, ha de ser també un impuls que refermi el valor de la dialectologia com a disciplina: una disciplina que ha
evolucionat des dels seus inicis i que, òbviament, ha de continuar evolucionant al ritme que canvien els temps. Els atles lingüístics han de ser
plantejats, avui en dia, amb criteris diferents que els tradicionals. Des
d’un punt de vista col·laboratiu i amb voluntat que perdurin els resultats
de recerques ja efectuades, de la mateixa manera que existeixen corpus
lingüístics, caldria desenvolupar —i els mitjans informàtics actuals ho
faciliten— corpus dialectals, que apleguessin, i fessin públics, les dades i
els assoliments dels atles i de les monografies dialectals existents. Aquest
és el llegat en què s’haurien d’emmirallar i comparar futures recerques
dialectals. A Germà de ben segur que li hauria agradat aquest nou projecte.
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ANNEX - MAPES

Mapa 1. Conservació o pèrdua de les -r finals en valencià segons l’ALPI i l’ALDC19

19

No són rellevants per a aquest treball la qualitat (alveolar o velaritzada) de la consonant lateral.
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Mapa 2. Distribució de l’alternança [jʃ]/[ʃ] intervocàliques en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 3. Realització de la 1a persona del singular del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 4. Realització de la 3a persona del singular del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 5. Realització de la 1a persona del plural del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 6. Realització de la 3a persona del plural del perfet en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 7. Distribució del manteniment o de la pèrdua de la fricativa labiodental sonora
en valencià segons l’ALPI i l’ALDC
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Mapa 8. Tractament de la -d- procedent del sufix -ĀTA en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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Mapa 9. Tractament de la -d- procedent del sufix -ATŌRE en valencià segons l’ALPI i
l’ALDC
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ETNOBOTÀNICA ALACANTINA EN LA POESIA LLATINA
DE JOSEP GOSALBES DE CUNEDO (S. XVI)
Daniel Climent Giner
IES Badia del Baver (Alacant)
Carles Martín Cantarino
Departament d’Ecologia, Institut Multidisciplinar per a l’Estudi del Medi
(IMEM) «Ramon Margalef», Universitat d’Alacant
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.
any 1601 es va publicar a Brussel·les una recopilació de les
obres de Iosephus Gonsalvis a Quunedo, nom amb què firmava Josep Gosalbes de Cunedo (Alacant, 15281 - Lovaina/Leuven, c. 1605). El nom llatí l’hem transcrit al català en
atenció a un dels llinatges més antics del mateix Alacant i tal com figura
en l’heràldica de la ciutat.2

L’
1

Segons Vicent Ximeno, bibliògraf i prevere valencià en la seua obra «Escritores del
Reino de Valencia» (1749); probablement Gosalbes nasquera uns anys després de
1528.
2
El degà Vicente Bendicho optava per Gosalbes. En la Chrónica de la muy Noble y leal
Ciudad de Alicante (1640) hi ha un capítol, el XXVIII, «Que trata de varias personas
ilustres naturales de Alicante y que se han distinguido por sus dignidades, virtudes y
sabiduria». En ell podem llegir: «…el doctor Jayme [sic] Gosalbes de Caniedo, siendolo
de Medicina en España y Flandes, por quien dixo Justo Lepcio [en parlarem després],
autor tan blando y grave, que era la maravilla de España en el ablar [sic] la lengua latina,
por la eloquencia con que la hablava». Anys més tard, Vicent Ximeno (1749) transcriu
el cognom com Gozalves; i Viravens (1876) per Gosalvez. Entre les opcions possibles
també haurien format part Gonsalbes i Gonsalvis, probables deformacions d’un antic
nom germànic, Gundalb > Gonsalvus o Gundisalvus, origen no tan sols de cognoms
com els esmentats, sinó de noms com Gonçal, l’aragonés Gonzal, el castellà Gonzalo, el
portugués Gonçalo i l’euskera Gontzal.
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Figura 1. Escut heràldic dels Gosalbes. Llinatges alacantins exposats al castell de Santa
Bàrbara, d’Alacant

Recentment s’ha començat a estudiar el seu extens poemari, escrit
a les acaballes del s. XVI a Flandes, i s’està en procés de traducció al castellà.
L’anàlisi d’un dels poemes ens permet apropar-nos al paisatge vegetal del migjorn valencià i als coneixements botànics i etnobotànics de
l‘època; i, en homenatge a Germà Colom, fer-ne algunes reflexions fitonímiques i utilitzar les consideracions florístiques, fitosociològiques, ecològiques, morfològiques i corològiques3 de les plantes esmentades per
ajudar a interpretar lingüísticament els noms que hi apareixen, fonamentalment de plantes. Uns noms que podrien contribuir als estudis sobre la
paleoclimatologia i paleobotànica del migjorn valencià.
La poesia que analitzarem és complicada però rica i plena de referències a un paisatge bucòlic on, a l’estil de Virgili, els pastors parlen entre ells sobre temes elevats. Converses plenes de referències al migjorn
valencià o territori lucèntic4 i en particular a la comarca de l’Alacantí, de
3

La corologia és la part de la biogeografia dedicada a estudiar l’àrea de distribució dels
organismes, molt relacionada amb les exigències ecològiques i climàtiques.
4
El nom de territori lucèntic (en atenció a Lucentum, l’antic nom d’Alacant) designa les
comarques meridionals valencianes, i va ser proposat pel botànic i fitosociòleg Oriol de
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la qual descriu tant el paisatge natural com moltes de les plantes que el
conformaven i el seu rerefons cultural.
Eixos passatges del poema han propiciat la col·laboració entre els
autors d’aquest article amb l’objectiu d’oferir una interpretació lingüística
i literària alhora que paisatgística, bioclimàtica, geològica, botànica i etnobotànica del territori lucèntic d’aquella època.
La troballa, plena de reptes, ens apropa a un paisatge i una època
en què moltes de les plantes descrites no formen part del tapís vegetal
actual. Però el nom, la descripció i els usos etnobotànics que les atribueix
permet identificar-les o fer-ne aproximacions ben suggeridores i congruents amb els coneixements actuals. I en l’article es mostren els criteris
i arguments que hem fet servir per interpretar els fragments del poema.
1. INTRODUCCIÓ
Josep Gosalbes de Cunedo va ser un metge renaixentista valencià
nascut a Alacant el 1528 o poc més.5 De vida molt agitada (metge militar,
captiu, metge civil, en relació amb els intel·lectuals del moment...), posseïa una sòlida formació humanística i era capaç d’escriure poesia llatina
d’estil clàssic.
Nascut al si d’una família sense títol nobiliari però acomodada, sabem molt poc de la seua infància més enllà que, segons narra en un poema, passava els estius a l’Horta d’Alacant, a Mutxamel, tal com han fet
Bolòs (1924-2007) en «De vegetatione valentina (III)» (1979), publicat al «Butlletí de la
Institució catalana d’història natural».
5
Per fer-nos una idea del context històric dels primers anys de la vida de Josep
Gosalbes, l’any anterior al seu possible naixement, 1527, les tropes imperials de Carles
V havien destruït Roma («el saco de Roma»), un punt d’inflexió negatiu en el
Renaixement italià. El 1528 va ser l’any en què el mantuà Baldassare Castiglione publica
«El cortesà»; i en què mor Albrecht Dürer, l’introductor del Renaixement en l’Europa
occidental. El 1529 el soldà Solimà II el Magnífic fracassa en el setge de Viena. El 1534,
el rei anglés Enric VIII instaura l’església anglicana; i el mateix any Ignacio de Loyola
funda la Companyia de Jesús (jesuïtes). A la comarca de l’Alacantí i en general a la costa
de tot el País Valencià eren relativament freqüents els atacs de pirates i corsaris
barbarescos; i com a resposta s’erigeixen torres de defensa, com l’adjunta al primitiu
monestir de la Santa Faç (c. 1557 s. XVIII) o a l’església del Salvador, de Mutxamel
(1511 s. XVII).
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durant segles els alacantins acomodats fugint de la ciutat en època canicular.
Més tard va cursar els estudis al lloc habitual dels alacantins de
l’època, l’Estudi General de València.6 Uns estudis de medicina que a la
València d’aquella època incloïen en el currículum —com també feien les
universitats italianes—7 l’estudi de les herbes i altres productes naturals
(«simples») de caràcter medicinal.
Josep Gosalbes de Cunedo degué ser deixeble d’alguns dels botànics d’excel·lència que tenia la càtedra d’Anatomia i Simples,8 com Pere
Jaume Esteve (1500-1556) i el seu substitut, Joan Plaça (1525-1603),
així com del gramàtic aragonés Juan Lorenzo Palmireno; i qui sap si
també de l’alcoià Andreu Sempere, metge i gramàtic.9 De fet, algunes de
les característiques que descobrim en Josep Gosalbes de Cunedo les detectem també en els que havien sigut els seus mestres, i que tractarem en
els apèndixs corresponents.
6

Aquesta universitat havia sigut fundada l’any 1501 pel papa Alexandre VI (Roderic de
Borja; Xàtiva, 1431-Roma 1503) mitjançant la butlla Inter ceteras felicitate. El mateix
Estudi General acolliria anys després a un altre alacantí il·lustre, el metge i fisiòleg
Jaume Segarra (1546-1596), que arribaria a ser-hi catedràtic de Medicina i Cirurgia
durant dèneu anys (1574-1593) i sobre el qual llegim a la «Crònica de Alicante» del
degà Bendicho (1640): «El doctor Jayme Segarra linea agudamente las partes y
naturalezas del hombre de doctor integerimo en su facultad de Medicina conosido en
los claustros y correluciones (?) citadas autoridades con Alonentis ille, porque era de esta
Ciudad». En aquest cas, i afortunadament, té a Alacant un carrer dedicat a la seua
memòria.
7
Durant el Renaixement, Itàlia era l’escenari principal dels corrents renovadors de les
humanitats i de les ciències. Les contínues Guerres italianes, entre les acaballes del s. XV
i la meitat del s. XVI, van minvar la seua influència al temps que emergien moltes figures
de renom a l’Europa occidental. La relació de les repúbliques italianes amb la Corona
d’Aragó i, més tard Flandes, va ser molt intensa i durant els segles XV i XVI; hi van
proliferar artistes, intel·lectuals i escriptors humanistes dels quals Josep Gosalbes de
Cunedo va ser probablement el més important entre els alacantins de l’època.
8
Remeis obtinguts directament de la natura, fonamentalment plantes («herbes») però
també parts o extractes animals (bilis, suor, ulls, banyes, etc.) i minerals.
9
Andreu Sempere (Alcoi, inicis del s. XVI -València, 1572), doctorat en medicina, va
començar a donar classes a l’Estudi General de València en 1533; progressivament es va
decantar per la gramàtica, camp en què va excel·lir amb l’obra Primma grammaticae
latinae institutio.

76

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 73-129
ISSN 2172-5500

Revista de Filologia

Figura 2. Portada del llibre (1596) on Gosalbes s’identifica com a «patricius alonensis»
(patrici alacantí), en una època en què l’arqueologia identificava Alacant amb l’antiga
Alone
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2. L’AMBIENT ALACANTÍ DESCRIT PER GOSALBES
En un dels llibres de Gosalbes, Eclogae, l’autor comenta diversos
aspectes de la història i paisatges del Regne de València, i en particular de
la seua ciutat natal i comarca. I tant en la segona com en la tercera ègloga10 fa descripcions succintes del paisatge del migjorn valencià: cultius,
vegetació silvestre, condicions ambientals o les activitats dels diferents
pobles; per exemple:
Rure quidem sitiens, sed pulchris consita
late
uinetis, quae uina ferunt firmissima
longe,
fructibus arboreis praediues, messibus
autem,
si uer assiduis arentes imbribus agros
humectet, Siculis multo foecundior aruis,
inculti spartique ferax, amplissima
portu,
ditauit magnis qui uectigalibus urbem.

Encara que assedegat,11 el camp [d’Alacant] és
molt fèrtil,
ric en esplèndids12 camps de vinyes, que donen
vins ben forts;13
i en arbres plens de fruita, i també en collites.
I si la primavera banya els anhelosos camps amb
reiterades
pluges, aleshores és molt més fecund que els camps
de Sicília.14
I, a més de ser abundós de silvestre espart,15
té un amplíssim port
que ha enriquit la ciutat gràcies a les elevades
taxes.16

10

El llibre consta de tres èglogues en hexàmetres dactílics, estrofes en què cadascun dels
sis versos consta al seu torn de sis dàctils formats per una síl·laba llarga i dues de breus
(— ˘ ˘), com les falanges dels dits, d’on ve el nom de dàctil.
11
Eixa ànsia per l’aigua defineix, també per als humans, el clima semiàrid que marca i
condiciona el camp d’Alacant.
12
Bells, esplèndids, magnífics, serien adjectius que es podrien aplicar a l’Horta d’Alacant,
com es recull en les diferents cròniques que han descrit la comarca alacantina, des de
Bendicho (1640) a Cavanilles (1795) o a Viravens (1876).
13
Les varietats de raïm del camp d’Alacant eren: malvasia, moscatell, monestrell,
garnatxa tintorera (en francés, alicante bouschet), valencí (o grumer) negre; i se’n feien
vins com l’Aloque (negre, ranci i sec), el vinum alonense, o l’Alekant (en suec; el preferit
pel rei Johan III de Suècia, 1537-1592; en temps de Gosalbes, doncs); i, per damunt de
tots en qualitat i preu, el Fondellol o Fondilló (17-18º), a partir de raïm sobremadurat
en el cep, pansit sobre canyissos i guardat en bótes de vi amb solatge de fondellols
anteriors. Ja en 1494 el metge, geògraf i viatger alemany Hieronymus Münzer,
Monetarius relata en el seu Itinerarium siue peregrinatio que, en visitar el migjorn valencià
i apropar-se a la comarca de l’Alacantí, «en la part oriental d’aquest territori s’elabora
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I en els versos 13-19 de l’ègloga tercera descriu la comarca de
l’Alacantí com abocada a la mar alhora que eixuta; i envoltada de muntanyes relativament elevades susceptibles d’acollir neu quan les circumstàncies ho propiciaven.
Així mateix, en la mateixa ègloga s’esmenten i caracteritzen una sèrie de plantes algunes de les quals ben diferents de les que actualment
poblen l’Alacantí; una comarca que hui en dia forma part del pis termomediterrani17 semiàrid i que en l’època que estem considerant potser no
seria molt diferent segons les descripcions paisatgístiques que en fa Gosalbes. Això obri interrogants de caràcter florístic i bioclimàtic, ja que en
èpoques més fredes la distribució i abundància de determinades espècies

gran quantitat de vi blanc, però és més encara la del que anomenen «negre d’Alacant»
[potser l’Aloque], de gran mercat a Anglaterra, Escòcia, Flandes i més llocs d’Europa».
14
La comparança amb Sicília no és debades. Des de l’antiguitat Sicília havia sigut
considerada el graner dels països mediterranis; i grecs, cartaginesos o romans hi havien
lluitat per eixa raó. Però també Alacant rebia a través del port blat de Sicília (i Gosalbes
ho hauria vist), atesa la fretura en cereals del nostre territori semiàrid, sobretot quan —i
en expressió ecològicament ben encertada i acurada de Gosalbes— «les pluges de
primavera no banyaven els anhelosos camps alacantins». Però si les pluges arribaven,
aleshores el nostre territori «és molt més feraç que els camps de Sicília». Perquè mentre
que la civada és un cereal resistent, el blat necessita de les pluges de tardor (relativament
segures) però també de les de primavera. De fet, la incertesa de les pluges primaverals
explica la devoció dels alacantins a la Santa Faç, festa que recau invariablement en eixa
estació (CLIMENT I MARTÍN: 2018).
15
La riquesa que aportava l’espart (Stipa tenacissima), tan abundant als extensos i feraços
espartars alacantins (https://www.youtube.com/watch?v=32MQELW3nNk), venia a
sumar-se a l’exportació del vi i de productes que Gosalbes no esmenta però que també
suposaven una aportació substancial de riquesa a la ciutat, com eren la pedra barrella i
pedra de sosa, imprescindibles per a l’elaboració de vidre i de sabo, i que no eren sinó
cendres litificades de mates mot abundants als voltants més salins de les comarques del
migjorn valencià: Halogeton sativus (barrella d’Alacant), Suaeda vera, Salsola sp. i moltes
més. Vegeu: https://www.youtube.com/watch?v=j3O3u-URdSQ&t=15s
16
En el relat del viatger alemany Hieronymus Münzer (op. cit.) es parla de l’activitat
portuària d’Alacant (1494): «El dia que vam parar a la ciutat, vam veure al seu port 26
naus de Biscaia, de Flandes i d’uns altres països que anaven pel carregament de vi».
17
Estatge bioclimàtic sense gelades d’hivern (la temperatura mínima del mes més fred
superior als 5 C), i amb estius càlids i secs.
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vegetals seria diferent de l’actual, i moltes plantes d’ambients més freds
qui sap si s’instal·larien a les nostres muntanyes.
En qualsevol cas, l’autor posa de manifest en les èglogues uns coneixements de la natura congruents amb els de l’època. Com tindrem
ocasió de comprovar.
3. SEGONA PART DE LA VIDA DE GOSALBES
Acabada la fase acadèmica se li perd la pista biogràfica a Gosalbes.
Però, torna a recuperar-se el 1558, quan participa com a metge al galió
portugués San Matheo de l’Armada Invencible. Capturat enfront de la
costa holandesa, Gosalbes és tancat a la presó de Medemblick, al nord
d’Amsterdam. Aquest moment seria, probablement, el més desgraciat de
la vida de Gosalbes: empresonat, sense futur, i amb tots els seus versos
perduts tal com contaria en un poema en què narra el seu captiveri. Però
la sort li va canviar de forma sorprenent quan va rebre l’ajuda del principal humanista18 europeu del moment, el savi flamenc respectat per catòlics i protestants Just Lipsi (Justus Lipsius), amic del botànic Carolus Clusius. En assabentar-se Lipsi de la presència d’un poeta de gran cultura
entre els presos es va interessar a conèixer-lo. Després d’entrevistar-lo,
Lipsius descriu l’alacantí com a metge «docte en lletres llatines i amic dels
savis», i va decidir ajudar-lo a eixir de la presó.19
18

«Humanisme» és un vocable polisèmic, amb diferents significats entre els historiadors
de la filologia i de la medicina. Ací optarem per referit als coneixements mèdics de
l’època.
19
Per fer-nos una idea del context històric europeu durant l’època en què Gosalbes viu
als Països Baixos i a Flandes: el 1563 es fa efectiva la separació de l’església anglicana del
papat de Roma; clou el Concili de Trento, després de 18 anys de debats, i s’impulsa la
contrareforma tridentina. El 1564, el papa Pius IV promulga l’Index Librorum
Prohibitorum, un catàleg dels llibres prohibits als catòlics; hi figuraven alguns manuals
de botànica a causa de la religió dels autors (Fuchs, Gessner, etc.). El 1566 es
desencadena en els Països Baixos dominat pels calvinistes un moviment iconoclasta que
destrueix les imatges de centenars d’esglésies i monestirs. El 1565 el valencià Francesc
de Borja —besnét del papa Alexandre VI i de Ferran II el Catòlic— és elegit general
dels jesuïtes; i el 1571, el també valencià i jesuïta Cosme de Torres funda al Japó el port
de Nagasaki. El 1572, la matança de calvinistes (hugonots) per part dels catòlics en «la
nit de Sant Bartomeu» representa l’inici del final del protestantisme a França.
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Més tard, amb l’ajuda d’alguns nobles holandesos i algunes peripècies, Gosalbes escaparia i va fugir a la zona catòlica en mans del rei de les
Espanyes,20 Felip II. Gosalbes s’instal·laria a Brussel·les i mantindria una
ferma amistat amb Lipsi, com ho demostren les cartes que es van intercanviar. Gràcies a eixa correspondència, escrita en llatí cultíssim i plena
de citacions clàssiques, sabem que Gosalbes va fer l’intent d’entrar en el
claustre de professors de la venerable Universitat de Lovaina,21 suposem
que com a professor de medicina. Alguns dels seus poemes estan dedicats
a professors d’aquesta universitat, una mostra de l’intent d’aconseguir el
seu favor i suport, però no tenim constància que aconseguira entrar-hi.
Després d’açò perdem la pista sobre els últims anys de la seua vida; i se
suposa que va morir l’any 1605.22
Josep Gosalbes de Cunedo va deixar escrita una enorme obra poètica que es va publicar a Brussel·les els anys 1595, 1596 i 1601. Tota la
seua obra la va escriure en llatí, la llengua de cultura de l’època i com feien
la majoria dels humanistes.23 El seu estil és culte i d’altíssim nivell intel·lectual. Les referències a la cultura clàssica, tant als autors clàssics llatins, especialment Virgili, com a la mitologia, són d’un nivell altíssim.24

20

Era eixa una època convulsa, terrible: el 1567, i per sufocar la revolta protestant, el rei
Felip II va enviar com a governador el tercer duc d’Alba, que va desenvolupar una
política d’extorsió sobre la població, amb impostos desmesurats, i una ferotge i
sanguinària repressió contra els dissidents, amb més de mil assassinats i condemnats a
mort en un tribunal especial anomenat «de Tumults».
21
Universitat on, anys abans, havia impartit lliçons un altre humanista valencià de
prestigi europeu, Joan Lluís Vives (1492-1540), fugit de la Inquisició castellana
implantada a València a causa de la seua genealogia jueva.
22
L’any de la publicació de la primera part d’El ingenioso hidalgo Don Quijote de la
Mancha, de Cervantes; i de l’estrena de Macbeth, de Shakespeare.
23
Tot i això, és en eixa època quan es va ennoblir l’ús de les llengües «vulgars» en la
producció literària i intel·lectual, la qual cosa marcarà un canvi de tendència.
24
Gosalbes va escriure sobre diferents temes; en religió mostrava animadversió contra el
protestantisme, comprensible en un catòlic que va patir guerra, derrota i presó en les
guerres de religió de l’època. Uns altres poemes glossen als nobles catòlics, suposem que
per buscar patrocinadors i mecenes. Resulta curiós un llarguíssim poema on parla de la
reforma del calendari gregorià de 1582, en què s’expliquen en vers les noves datacions.
També va lloar poèticament als alacantins il·lustres i coetanis; i un altre el va referir a la
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A pesar de viure lluny d’Alacant, Gosalbes no va oblidar la seua
terra25 i va dedicar alguns poemes a la seua ciutat i comarca. Un poema
dedicat a la muntanya d’Alacant, el Benacantil, i la cara que forma la roca
de la muntanya («la Cara del Moro») és una clara mostra de la seua estima per la ciutat natal. Resulta entranyable llegir en els seus versos una
escena en què els pastors parlen de temes profunds, com si es tractara
d’una bucòlica de Virgili ara situada als peus de la muntanya Fontcalent,26 l’elevació més pròxima a la ciutat d’Alacant. En realitat, tot el paisatge alacantí descrit per Josep Gosalbes vessa de referències al món
clàssic i està ple de nimfes, centaures i altres éssers mitològics, com és
propi de la literatura del Renaixement. En els seus versos, Alacant i les
comarques veïnes eren una mena d’Arcàdia feliç.

creació del Bisbat d’Oriola el 1564, que alliberava les comarques meridionals valencianes
de la dependència religiosa de Múrcia.
25
És probable que Gosalbes tinguera correspondència amb personatges rellevants de
València i d’Alacant de manera regular, ja que sembla conèixer polèmiques vigents en la
última dècada del segle XVI (quan feia anys que residia a Flandes). Així, per exemple,
pel que fa a Alacant, esmenta els conflictes entre els parroquians de les esglésies
alacantines de Santa Maria i Sant Nicolau per la qüestió de la preeminència, els tocs de
campanes, etc.
26
Elevació de 446 msnm situada a uns 10 km a l’oest d’Alacant. Gosalbes hel·lenitza el
topònim com a Thermocrenes [«la font calenta»]; també ho fa amb uns altres
geotopònims, com Erithropylae —«portes roges»—, en referència a l’Estret Roig,
congost que travessa unes margues vermelles del Keuper (sediments continentals del
Triàsic superior) i a través del qual es connecten les comarques de l’Alacantí i la Foia de
Castalla.
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Figura 3. Fontcalent, a l’oest de la ciutat d’Alacant

L’obra de Gosalbes va tindre un cert èxit i les escoles alacantines
imitaven els seus poemes per aprendre poesia, fins que amb el pas del
temps els seus versos van caure en l’oblit. Hui Gosalbes és un autor oblidat tant en l’ambient acadèmic com en el popular alacantí. Des de la Universitat d’Alacant, un equip de llatinistes entre els quals figura un dels
autors d’aquest capítol està treballant en l’edició i traducció de la seua
obra completa.27
4. ELS COMPONENTS (ETNO)BOTÀNICS DEL POEMA
En la segona de les èglogues dues persones que semblen ser pare i
fill per la forma en què es dirigeix l’un a l’altre, conversen als peus de
Fontcalent. I, entre altres temes, parlen de plantes en uns termes botànics
i etnobotànics que revelen una gran familiaritat amb la literatura
científica de l’època.

27

Es poden consultar més dades biogràfiques de l’autor del poema en BIOSCA (2013,
2020) o en https://cadenaser.com/emisora/2020/09/23/radio_alicante/1600879761_
699528.html?fbclid=IwAR3D2H3N2JPnTsFFqsNweqgXnTLNXzmMK1Ifa99AK
K0Vz5QL2z5FFcqE21c
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El nom dels dos personatges s’avé amb la idea que defensen: Peregrinus i Patrius, on la pàtria no és altra que Alacant, descrita en els primers versos del poema com a sitiens Alona28 («l’assedegada Alacant»).
79 Pe. Et patriam pariter ualuisses rectius
extra
si, te quas puerum docui, dum retia29 pictis
tendebas auibus sub uertice Thermocrenes,

I també des de fora valoraries millor la
pàtria quan [recordares com] paraves les
xarxes als cromàtics ocells sota el cim de
Fontcalent, com et vaig ensenyar de menut

28

Suposició toponímica de l’època, quan es creia que la antiga colònia grecomassaliota
(de Massàlia, Marsella) d’Alona era Alacant; avui dia Alone s’identifica amb la Vila
Joiosa, més al nord, a la comarca de la Marina Baixa.
29
La «cacera en barraqueta», amb xarxes parades i controlades des d’un amagatall, ha
perdurat fins que s’ha prohibit a les acaballes del segle XX. Se’n feia servir un reclam o
mascle cantador, i una enza (o enze), femella que actua per atraure els estols o ramats
d’ocells en vol i fer-los caure en el parany; d’enzes n’hi ha de dues classes: una que es
deixa menjant a terra (però amb una pota lligada a un parat); i una altra, la voladora,
que es posa sobre un petit balancí de canya, lligada amb un bragueret: quan s’aproxima
un estol s’alça la canyeta, activada amb un cordill des de la barraqueta (el refugi amagat),
i aleshores l’enza vola un poc i torna a terra; el seu moviment és detectat pels pardals en
vol, baixen a terra confiats i aleshores cauen sobre ells les xarxes parades per capturarlos. Paga la pena llegir el capítol «La casera en barraqueta» del llibre costumista «Al pie
del Benacantil» (1953, 45-50), de Víctor Viñes; el capítol inclou la terminologia
valenciana d’aquesta modalitat de cacera, ornada de genuïns fitònims: «sitrons»
[Diplotaxis erucoides], herba paixarellera [Heliotropium europaeum], «boches» [qualsevol
mateta intrincada que servira també per «embojar-hi» els cucs de seda]; ornitònims:
paixarell llimoner [Linaria cannabina], carganera [Carduelis carduelis], verderol [Chloris
chloris], nigüeret [Spinus spinus], gafarró [Serinus serinus]; topònims: Hort del Xorret,
les Oliveretes [al peu del Tossal d’Alacant, enfront de la parròquia de Sant Antoni de
Pàdua, dels franciscans], Hort d’Arques [l’actual PAU I més pròxim a les vies de
ferrocarril, entre la Gran Via i la futura via Parc]); i vocabulari propi de l’afició: «replá»,
«barraqueta», «paransa», «pase», «tiraora», «gabiot», «varetes», «esquilotà».
Alguna de les descripcions de Gosalbes coincideixen amb les de Viñes: «Y entre los
jilgueros o «carganeres», de tan vistoso ropaje, son preferidos por unos los de Font
Calent y otras sierras próximas y por otros los de La Marina o los de las huertas de
cáñamo próximas al Segura, donde se crían en profusión por tener asegurado el
condumio de cañamones. Sin embargo, el jilguero o «carganera» es pájaro muy
aficionado al cardo silvestre cuyas simientes come con verdadera deleitación [sic]»; uns
cards que han deixat la seua empremta nominal tant en el nom científic de l’ocell
Carduelis carduelis com en l’ornitònim popular cardenera > cadernera > carganera i fins
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Figura 4. Cadernera (Carduelis carduelis) sobre card. Potser és el «pictis auibus» o
«cromàtic ocell» de què es parla en el poema

En la conversa, el fill fa seu un dels motius literaris o tòpics propis
del renaixement, el beatus ille:30 «feliç aquell» («que ha fugit del soroll del
món urbà i troba la pau en el camp». El resultat és una mena de poesia
bucòlica, pastoral, en què el fill descriu la vida al camp d’una forma idealitzada i defensa una vida tranquil·la i més apropada al lloc de naixement i
a l’entorn del qual obté tot allò que necessita sense patir les marques que
les aventures imprimeixen al cos i l’esperit dels rodamons; es tracta d’una
lloa a la vida sense complicacions en ambients considerats paradisíacs en
contrast amb les dels viatges i les grans ciutats.
Al seu torn, el pare intenta convèncer-lo dels avantatges de viatjar
pel món, fins i tot per valorar allò propi; i com a mostra dels seus records
i tot en l’italià cardellino i el francés chardonneret. Vist així, ¿serien les policromes
caderneres o «carganeres» capturades amb xarxes i en el lloc on millor es criaven, a
Fontcalent, a les que es refereix el poeta quan diu «dum retia pictis tendebas auibus sub
uertice Thermocrenes» [«paraves les xarxes als cromàtics ocells sota el cim de
Fontcalent»]?
30
Alguns dels màxims exponents en serien el romà Horaci (s. I aC) en l’êpoda II, i
l’agustí castellà Fray Luis de León (1528-1591) en l’«Oda a la vida retirada». Un altre
tòpic literari del Renaixement seria el carpe diem, «aprofita el moment», també
provinent de la tradició clàssica, i en particular d’Horaci en Épodes II,1.
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esmenta tot un seguit de plantes de manera que només podria fer-ho una
persona amb una elevada formació botànica i etnobotànica.
Moltes de les plantes citades per Peregrinus (el pare) corresponen a
zones de condicions climàtiques molt més fredes que les de la comarca
alacantina; emperò, el fill, Patrius, afirmarà en el vers 100 que les coneix
(«Pare, conec totes eixes herbes i altres...»), com si estigueren a la seua
disposició. D’explicacions se’ns ocorren unes quantes, només com a hipòtesis: potser formaren part del comerç de plantes medicinals; potser Gosalbes les confon amb unes altres de semblants que recordava de la seua
infància; potser el clima de l’època permetia l’existència silvestre o el cultiu de plantes que ara no formen part ni del paisatge ni dels sembrats.
Per la nostra part, i basant-nos justament en els contextos històrics
i etnobotànics de les plantes que s’hi esmenten, argumentarem la nostra
proposta de traducció.
ESTROFES ORIGINALS
82 herbarum succos potasses chare salubres,
myrrhis odoratae, seselis radicis et acris,

PROPOSTA DE TRADUCCIÓ
[i] mentre assabories saludables bollitoris31
d’aromàtica mirris i de l’aspra arrel de la
safanòria borda.
[ara comença a enumerar plantes
medicinals]

31

Les maneres d’ingerir les plantes solien ser molt senzilles: en general s’aconsellava
administrar-les crues, però la major part de les voltes es feia en forma líquida: diluïdes,
cuites en aigua (el caldo; o incorporades en ell, els bollitoris), en oli (sofregides, fregides)
o en vi; també es consumien macerades en vi, vinagre, llet (de remugants, o humana), oli
o mel; o farina. També hauríem de considerar les tisanes espessides amb farina o amb
grans torrefactes d’ordi (o civada, Hordeum vulgare), l’ordiat, sovint endolcit i enriquit
amb (i fins i tot substituït per) pipes de carabassa, ametlles o avellanes picades, arròs,
xufa...; del mot original italià orzata (< orzo, ordi) va derivar per apitxament el nostre
d’orxata, aplicat al bullit d’ordi endolcit (ara conegut com «aigua civada») i,
posteriorment i en funció del fruit o llavor predominant, orxata «de xufa», o
«d’avellana», «d’ametlla», «d’arròs», etc. Convé considerar que molts preparats culinaris
sufixaven en -ata, una pràctica que es va mantindre en moltes llengües llatines: català at/-ada, aragonés -ate; castellà -ata/-ada; occità -at; francés -at/-ade; italià -ata. En el
nostre cas, hi havia preparats amb noms com avenat, esparregat, pastenagat, lletugat,
codonyat, carabassat, melmelada...
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atque melisphylli, citri quod reddit odorem,
85 et rosei cocci, languentis Pharmaca cordis
polypodis cyrrhos imitatam iunge filiclam
87 ueratrum leuibus ceruis adiunge timendum,
candens atque nigrum, hoc inferne, illudque
superne,
aptius humori ducendo. Iunge petendum

90 non tibi iam Creta dictamnum, quod tibi
nostris
Dixi olim capreas calamis docuisse refixis.
Crescentesque thymo, tenues adiunge capillos,
hospitis et fulcris cassutham semper egentem,
molyque Mercurii quod fascina pellit iniqua,
95 quaque foret fuluo, capnon, pretiosior auor,
copia tanta satis nisi nostris illius esset.
non tamen haec gelidis tanta ui pollet in aruis,
quanta thuriferi praecellit rure Sabaeis.

i [afig]32 la melissa, de cítric aroma;
i la rosada baia [drupa], medicina del cor
abatut;
afig-ne el polipodi, semblant a flocs de
falaguera;
i el velatre, perillós per als atabalats,
blanc i negre, un color per baix i un altre
per dalt,
idoni per llevar un humor. Afig-ne
90 el dictam, que no cal buscar a Creta ja
que està a casa nostra i del qual fa temps et
vaig comentar que les cabres el menjaven
per desclavar-se les fletxes [«canyes»].
Afig-ne els lleugers cabells que creixen
sobre el timó, la cuscuta, sempre enfilantse entre les tiges de l’hoste;
i l’all de Mercuri, que cura els inics
maleficis;
i la fumària, més preciosa que el brillant
or,
de la que tindríem suficient
si no fora perquè no creix vigorosa en els

32

Els extractes líquids de plantes medicinals solien administrar-se en tisanes: infusions,
afegit d’aigua bullint sobre la planta; o decoccions, en ebullició prolongada. També en
aplicacions locals: banys i rentats —dèrmics, vaginals, anals, en ferides...—, col·lutoris
—nasal, bucal—, gargarismes, ènemes —pel tracte rectal—, instil·lacions —en ulls,
oïdes, nas— i pocions. En ocasions se subministraven en forma de xarops de
consistència viscosa; o en electuaris o pastes fetes amb pólvores i polpes més o menys
endolcides —codonyat, carabassat— o mesclades amb mel —meli melada >
melmelada—; o en farines, seus, olis —ungüents—, crema de llet —cremes—, polpa de
fruit —pomum, poma >pomada—; o pastats en gomes i resines, com la goma aràbiga
(d’espècies d’Acacia subsaharianes), l’ambre (resina fòssil), la mirra (de l’arabo-etiòpica
Commiphora myrrha), l’opopònac (oleoresina de les arrels de la umbel·lífera Opopanax
chironium) o el màstic (del llentiscle Pistacia lentiscus). També se’n feien cataplasmes,
supositoris, píndoles, cendres o pólvores. En ocasions s’administraven com a vapors o
bafs, gasos i aromes, o d’aerosols o fums provinents de la combustió de les plantes. Sobre
els extractes líquids (begudes, pocions) de plantes, recomanem consultar els dos llibrets
de la Foguera Benalua «De potionibus non ebriantibus» i «De potionibus ebriantibus», dels
autors d’aquest article.
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Has pluresque alias te quondam, care,
docebam.

camps gelats
com ho fa pels voltants de Saba, tan rica en
encens.
Tot açò i més, amic, t’ensenyava jo ja fa
temps.

Un llistat de plantes algunes de les quals pròpies de climes més
freds que el nostre actual. I això ens generarà una sèrie de conflictes interpretatius sobre si eixes plantes podrien haver format part de la flora
sud valentina durant la petita edat de gel o si Gosalbes, que porta dècades
allunyat d’Alacant i es nodreix de records, fa servir el nom de plantes
funcionalment similars, vicariants, a les que va conèixer temps enrere.
Anem per parts.
4.1 MYRRHIS ODORATA, MIRRIS O JULIVERTASSA
82 herbarum succos potasses chare salubres,
myrrhis odoratae, seselis radicis et acris,

[i]
mentre
assabories
saludables
bollitoris33
de flairosa mirris i d’aspra arrel de
safanòria borda.

Tant pel nom com per la característica que Gosalbes li atribueix
podem suposar que s’està referint a la umbel·lífera Myrrhis odorata (L.)
Scop., julivertassa o mirris,34 descrita el 1771 per Giovanni Antonio Scopoli en Flora Carnolica.35
El nom myrrhis potser fóra inicialment una metonímia al·lusiva a la
resina perfumada que coneixem com a mirra (en grec, myron, ύρον) i
que per extensió s’identificara amb aquesta, d’aroma intens tot i que diferent, anisat.
33

Encara que en el text original parla de succos, «caldos», podem suposar que Gosalbes
es refereix a bullits a la manera tradicional alacantina, en què la ingesta inclou tot: les
verdures, que s’han fet més digeribles gràcies a l’ebullició, i el suc ric en extractes solubles.
34
Molt sovint farem servir els fitònims recollits a la vasta obra «Noms de plantes.
Corpus de fitonímia catalana», del qual un dels autors d’aquest article ha sigut partícep:
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/191 i https://etnobotanica.iec.cat.
35
La Carniola o Kranjska és una regió muntanyosa alpina d’Eslovènia pròxima a la
capital Ljubijana.
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Figura 5. Myrrhis odorata, del jardí de la universitat de Praga. Fotografia d’Emili
Laguna.

Myrrhis odorata és una herba alta, perenne, amb una arrel grossa i
un fullatge frondós, dividit i molt aromàtic, de flaire intensament anisat.
Pràcticament tota la planta és comestible i tan inofensiva que se la pot
consumir en abundància i de qualsevol forma: les fulles servien com amanida; i també bullides amb les arrels i els fruits, molt aromàtics.
Creix espontàniament als Pirineus i els Alps (entre els 1300 i els
2.340 m), i a molts altres punts d’Europa central i la Gran Bretanya, generalment en herbassars alts de terrenys nitrificats. No es pot descartar
que la planta poguera tindre en aquells moments —més freds que els
actuals— reductes de distribució als contraforts ibèrics del NW de Castelló o a les serralades costaneres catalanes.
Tot i que silvestre, la mirris també s’ha cultivat com a planta domèstica allà on el clima ho permet.36

36

Almenys a la Gran Bretanya, segons Mrs. Maud (Magdalene) Grieve en «A modern
herbal» (1931).
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Figura 6. Distribució de Myrrhis odorata, segons «Flora dels Països Catalans», d’Oriol
de Bolòs i Josep Vigo

Els fruits secs s’han fet servir com a espècia, i a Alemanya i Escandinàvia se solen usar els fruits per donar aroma a l’akuavit; se’ls han atribuït propietats cordials (d’«enfortiment del cor») i afrodisíaques. No
seria d’estranyar que eixos fruits, que conserven molt bé els olis essencials
—fonamentalment l’anetol—, foren objecte de comerç. Es podrien collir
als Pirineus, o més al sud ateses les condicions tèrmiques de l’època, i des
d’allí es distribuirien als apotecaris de la resta de la Corona d’Aragó o del
territori ibèric; o que s’importara de fora (a Alacant, per exemple, podria
arribar des de Marsella, relativament prop dels Alps.
En qualsevol cas crida l’atenció que entre els fitònims populars en
diferents idiomes destaca la reiteració d’adjectius al·lusius a Espanya: en
anglés se la coneix també com Spanish chervil; en italià cerfoglio di Spagna;
en francés cerfeuil d’Spagne; en alemany Spanischer Kerbel; en suec Spansk
körvel; en danés Spansk kørvel; en noruec Spansk kjørvel; en islandés Spánarkerfill; i en hongarés Spanyol turbolya. L’explicació se’ns escapa, i caldria buscar-la en el suposat origen de la planta, en l’abundància, o en els
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hàbits de consum en molts dels territoris de la monarquia hispànica de
Felip II (s. XVI), que a Europa incloïa a més de la Península Ibèrica a part
dels Països Baixos, Flandes, i el Franc Comtat de Borgonya.

Figura 7. Pots de farmàcia a un mercat de Zagreb (Croàcia). Hi trobem a l’esquerra un
destinat a l’extracte de benyenyo o jusquiam (Hyoscyamus sp,), i a la dreta un altre per a
l’extracte de myrrhis. Fotografia de Daniel Climent

Tot i això, el fet que els interlocutors en el poema de Gosalbes parlen tan familiarment d’aquesta planta planteja alguns dubtes.
D’una banda sabem que moltes de les espècies a què es referien els
textos botànics eren herbes conreades als «horts (o jardins) de simples», i
la mirris s’hi cultivava. Però mentre que a València hi havia un jardí
d’eixe tipus a Alacant no ens consta. Altrament, la planta es cultivava a
climes més freds i des del punt de vista alimentari es feia servir per preparar bullits; però, és arriscat suposar que també es cultivara a casa nostra,
tan al sud dels Pirineus o de zones fredes, llevat el cas que ho fera algun
boticari o que n’haguera alguna població de la planta a les muntanyes més
elevades. També hem de considerar que, segons el metge Andrés Laguna,
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coetani de Gosalbes, «crece gran copia della por todos los jardines de
Roma» [Dioscórides, IIII [sic]:CXVII], i a Roma fa un clima relativament equiparable al nostre.

Figura 12. Portada del llibre del metge segovià Andrés Laguna, traductor del Dioscòrides
al castellà (1555)

Però, si no fora una mirris la planta evocada per Gosalbes, ¿quina
altra podria ser?. Això ens obri a buscar en una altra direcció, a proposar
una nova hipòtesi: la possibilitat que Gosalbes, ja passats tants anys, estiguera confonent dues plantes que comparteixen el sabor i l’ús culinari,
aspectes que amb el temps es recorden molt més que els detalls morfològics.
Vegem-ne les possibilitats.
La família apiàcies o umbel·líferes conté moltes plantes comestibles37 de les quals caldria identificar la possible vicariant a terres lucentines de la mirris del poema.
37

I també molts condiments: anet -en castellà, eneldo-, Anethum graveolens; julivert,
Petroselinum crispus; comí, Cuminum cyminum); anís, matafalua o matalafua, Pimpinella
anisum.
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Recordem que «la flairosa mirris» és una herba alta d’herbassars
nitròfils i de vores de camins; les umbel·les o inflorescències en para-sol
tenen les flors blanques; i les fulles, finament dividides, es mengen com a
verdura.
Doncs bé, de les apiàcies o umbel·lífers comestibles a casa nostra
trobem:
- La xirivia (Pastinaca sativa L.) De fulles lobulades i flors grogues,
les arrels tenien fins al segle XVI un paper culinari semblant al que
després tindria la creïlla americana. Cultivable, les varietat silvestres actuals es troben a latituds superiors a les d’Alacant.
- La pastanaga, safanòria o carlota (Daucus carota), d’arrels cromàticament variades, des del blanc al morat, tot passant pel groc i les
de color carabassa.38 Les arrels, engrossides, es mengen tant en cru
com bullides.
- L’api (Apium graveolens L. var. dulcis), cultivat per les penques i
les fulles; les parts verdes tenen una olor i sabor que no agrada a tothom; es menja cru, en amanides, i també en bollitoris.
- El fenoll (Foeniculum vulgare), herba alta de flors grogues i fulles
finament dividides i d’aroma anisat, com les llavors i els bulbs; les
tiges i els bulbs es mengen crus, en amanides, i també en bollitoris.
- El fenoll marí (Crithmum maritimum), de les costes rocoses; mata
baixa, les fulles i les tiges, confitades en aigua-sal i vinagre, es prenen en amanides.
- I, no tant com a aliment, sinó com a condiment i saboritzant de
begudes, l’anís o matafaluga (Pimpinella anisum),39 que es cultivava
amb certa profusió.

38

A l’Alacantí diferenciem les carlotes —de color carabassa— de les safanòries —de
color morat. Les carlotes són molt riques en carotens, i en aquella època eren molt
demandades als Països Baixos perquè pel seu color representaven simbòlicament la casa
Orange-Nassau que encapçalava la lluita per la independència dels Països Baixos
enfront de la casa d’Àustria i els seus «tercios».
39
Un dels cultius fonamentals de la trilogia del secà alacantí més àrid: civada (Hordeum
vulgare), barrella (Halogeton sativus) i matafaluga (Pimpinella anisum). https://www.
youtube.com/watch?v=jf054AqMRgk
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MYRRHIS ODORATA

FOENICULUM VULGARE

Figures 8-11
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A la vista de les característiques, la que més probabilitats tindria de
confusió amb la mirris seria el fenoll, que abunda pels voltants40 d’on se
situa l’acció del poema.
Però sense descartar del tot la mirris.
4.2 SESILIS, SAFANÒRIA BORDA, PASTANAGA BORDA
83 myrrhis odoratae, seselis radicis et
acris,

de flairosa mirris i aspra arrel de safanòria
borda.

Amb el mot seseli els romans designaven diferents plantes,41 sobretot la que els grecs anomenaven tórdilon o séseli Kretikón; una espècie que
actualment s’inclou en el gènere Tordylium, també de la família apiàcies o
umbel·líferes, com l’anterior.42
Com que Gosalbes ens hi diu que l’arrel era comestible, podem
pensar en la T. maximum, safanòria (pastanaga) borda, que creix espontàniament en llocs secs i assolellats, on floreix entre el final de la primavera i durant l’estiu en guarets, i entre els cultius i les vinyes.
Ara es pot trobar entre els Pirineus i la Plana Baixa, però en èpoques més fredes, com la de Gosalbes, és probable que arribara més al sud.
De no ser així, estaríem davant d’un problema similar al de l’espècie anterior, i aleshores hauríem de considerar la possibilitat d’estar parlant de la
xirivia o de la safanòria.
Després d’haver enumerat plantes comestibles, l’autor continua
amb unes altres de medicinals.

40

Fins al punt que una partida rural veïna, just al nord de Fontcalent, es coneix amb el
nom de Assegador o Canyada del Fenollar.
41
Segons Andrés Laguna: seseli massiliense, ethiopico, peloponense.
42
Hi ha autors que també relacionen la seseli amb una altra umbel·lífera silvestre, el cospí
Caucalis platycarpos, de fruits punxosos.
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Figures 13-15

96

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 73-129
ISSN 2172-5500

Revista de Filologia

4.3 MELISPHYLLI, MELISSA, TARONGINA
84 atque melisphylli, citri quod reddit olorem,

i [afig] la melissa, de cítric aroma

La melissa o tarongina (Melissa officinalis) era una de les herbes
més reputades en els receptaris antics.
De la mateixa família que el timó, l’orenga o la menta (les lamiàcies), les fulles són riques en olis volàtils, com l’aldehid citral o el monoterpé citronellol, que li confereixen una fragància cítrica; i per això és molt
probable que es fera servir com aromatitzant dels bullits; i més encara pel
fet que afavoreix la digestió, evita els gasos intestinals i té propietats sedatives.
És una herba mel·lífera,43 molt preuada per les abelles (μέλισσᾰ,
melissa és el nom grec de l’abella).
Molt sensible a les glaçades i freds intensos, el seu hàbitat natural
solen ser els climes temperats o relativament càlids, en boscos caducifolis
i en llocs amb ombra i humits. A casa nostra ara la trobem des dels Pirineus a la Plana Alta; i, més al sud, a les serralades Prebètiques que modelen el relleu del territori diànic, des de l’Alcoià a la Marina Alta i la Safor.
Dit això, i que el més probable és que melisphylli corresponga a Melissa officinalis, ens queda tan sols el dubte menor de què Gosalbes estiguera referint-se exactament a eixa espècie i no a una altra de ben pareguda i que en aquella època més freda potser arribara a les comarques
valencianes fresques i humides, el melissot o melissa borda Melilitis melissophyllum, també fortament aromàtica però ara circumscrita a la part
nord de Catalunya.

43

Al llibre IV de Les Geòrgiques (IV:63), dedicat a l’apicultura, Virgili l’anomena
melisphyla.
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Figures 16-17

4.4 ROSEI COCCI, BAIA ROSADA DE L’ARÇ BLANC: CIRERETA DE PASTOR
O GRAÜLL

85 et rosei cocci, languentis pharmaca cordis

i la rosada baia [drupa], medicina del cor
abatut

El combinat del morfològic «baia44 [drupa] rosada» i l’etnobotànic
«efectes cardiotònics» ens condueix amb certa seguretat a la cirereta de
pastor o graüll, el fruit de l’arç blanc o graüller Crataegus monogyna Jacq.45

44

En l’antiguitat anomenaven baia a tots els fruits menuts i redons; avui dia distingim
entre «baia», carnosa, sucosa i amb múltiples llavors (raïm, tomaca, kiwi, papaia…), i
«drupa», carnosa-fibrosa i amb una llavor envoltada d’un pinyol dur (oliva, préssec,
albercoc… i cirereta de pastor).
45
Més informació a «L’arç blanc i l’oracle d’Agamèmnon» (CLIMENT & ZURRIAGA:
2012; vegeu també l’article original en CLIMENT: 2011; també en
https://www.youtube.com/watch?v=PcnteyrpBAw&t=4s).
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Figura 18

Avui dia ja se sap interpretar l’acció cordial de l’arç blanc pel fet
que tant les fulles com els fruits de l’arç blanc contenen lactones i flavones
responsables dels efectes cardiotònics (pharmaca cordis) aptes46 per tractar casos d’insuficiències cardíaca i coronària.
Sí, amb molta probabilitat aquesta espècie seria la rosei cocci,
languentis pharmaca cordis esmentada per Gosalbes.
4.5 POLYPODIS, POLIPODI
86 polypodis cyrrhos imitatam iunge
filiculam.

afig el polipodi semblant a flocs de
falaguera

46

Segons consta, per exemple, en les autoritzacions pertinents del Ministeri de Sanitat
alemany.
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Polypodium cambricum
Fotografia del portal www.conecte.es

Pteridium aquilinum

Figures 19-20

Pel que fa a la filicula, es tracta d’un diminutiu de filix, que era el
nom que rebia en època de Gosalbes la Pteridium aquilinum, la falaguera
més estesa pel món.47 Les semblances entre ambdues espècies va ser causa
de confusió. De fet, el també metge i naturalista toscà Pierandrea Mattioli (1501-1577), que havia traduït a la seua llengua (toscà o italià) el
Dioscòrides (1544) i l’havia enriquit amb comentaris (Discorsi) que van
millorar notablement la botànica mèdica de l’època, hi deia: «La filicula,
així anomenada pels llatins, els metges moderns i els boticaris, imitant
allò grec, la designen amb el nom de polipodi.» Una confusió de la que
escapa Gosalbes quan en el vers assenyala el paregut però diferencia les
espècies.
En la medicina medieval, el polipodi es feia servir per tractar els
«tumors blans». Ho llegim al «Llibre de la indagació exhaustiva», del
metge crevillentí48 Muhammad al-Qirbiliani, més conegut com al-Shafra
47

Tot i que falta a la major part del País Valencià a causa de la naturalesa del sòl, massa
calcari per a les seues necessitats edàfiques.
48
Nascut a Crevillent (el Baix Vinalopó) en la segona mitat del segle XIII —i mort a
Granada el 1360—, la fama de savi li ha perdurat a través del segles, amb la dita popular
a la comarca de «sap més que’l Safra». Per a més informació vegeu Medrano Heredia
(2005).
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(«el bisturí»): «el tractament, quan procedeix de flegma espessa,
consisteix en porgar el malalt amb allò que fa eixir la flegma, com...
polipodi».
4.6 VERATRUM, VILADRE, HERBA VOMITÒRIA, BALLESTERA, VERATRE
87 ueratrum leuibus ceruis adiunge
timendum,
candens atque nigrum, hoc inferne, illudque
superne,
aptius humori ducendo. Iunge petendum

[...] i el viladre, perillós per als atabalats,
blanc i negre, un color per baix i un altre
per dalt,
idoni per llevar un humor. I afig [el
dictamnus]

Aquests versos concentren una enorme quantitat d’informació de
caràcter etimològic, morfològic i etnobotànic, al voltant de la planta ueratrum/veratrum, que paga la pena analitzar.
Des del nostre punt de vista, l’espècie descrita per Gosalbes correspon al Veratrum album,49 una herba alta de fulles alternes, grans, i un
poc plegades longitudinalment.

Figures 21-22. Daniel Climent la Vall d’Incles (Andorra), al costat de Veratrum album

Avançada la hipòtesi nomenclatural, analitzem cada fragment del
que en diu Gosalbes per comprovar-ne les raons.
49

Família melantiàcies, tot i que antigament s’enquadrava dins les liliàcies. L’adjectiu
llatí albus, alba, album significa «blanc».
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1) ueratrum [viladre, veratre]
Des del punt de vista taxonòmic, en l’antiguitat s’integrava sota el
nom de veratrum un grup de plantes que en la sistemàtica actual s’han
dividit en dos gèneres, Helleborus i Veratrum; però, en època de Gosalbes
i anterior es diferenciaven amb epítets, «negre» i «blanc»,50 respectivament.51

Figura 23. Pots de farmàcia a un mercat de Zagreb (Croàcia). Hi trobem, a l’esquerra,52
un per a l’extracte d’el·lèbor, Helleborus; antigament intersecat amb el veratre, Veratrum,
es diferenciaven mitjançant l’adjectivació: Helleborus albus, avui dia Veratrum album; i
«niger»: Helleborus niger. Fotografia de Daniel Climent
50

Llegim en Macer floridus. De viribus herbarum (s. XI): «Es consideren dues espècies
d’el·lèbor, el blanc, que porga cap amunt, i el negre, que ho fa cap avall [...] El blanc és
més fort que el negre, per la qual cosa m’ocuparé de les seues propietats en primer
lloc...» [cap VI. De eleboro albo. Macer floridus. Edició facsímil del Herbario-médicomedieval de la Real Colegiata de San Isidoro de León]. I el mateix ve a dir el coetani
«Tractat dels medicaments simples», del denier Abu S-Salt Umayya, en el capítol V i
pel que fa a l’el·lèbor blanc, el veratre: «... és d’acció més enèrgica que el negre, però actua
amb vòmit; depura l’estomac, del qual elimina diversos humors».
51
Lo mateix afirmava segles abans el bisbe i sant Isidoro de Sevilla (560-636) en
Etymologiae o Originum sive etymologiarum libri viginti, abreujadament Etimologies. En el
llibre XVII, dedicat a De rebus rusticis («dels assumptes rurals») en el capítol IX o De
herbis aromaticis sive communibus («sobre les herbes aromàtiques més comunes») diu:
«Hunc Romani alio nomine veratrum dicunt pro eo quod sumptum motam mentem in
sanitatem reducit. Duo sunt autem genera: album et nigrum», que ve a dir que els romans li
diuen així al veratrum perquè torna la lucidesa als malalts mentals; i que n’hi ha de dos
tipus, de blanc i de negre.
52
A la dreta, un pot destinat a l’extracte de belenyo, jusquiam o herba queixalera,
Hyosciamus; amb dues espècies també tòxico-medicinals i diferenciables mitjançant
adjectivacions com les anteriors: H. albus i H. niger.
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La paraula veratrum és d’etimologia incerta.53 L’etimologia és una
ciència que ha de sortejar moltes aparences que resulten enganyoses.
Però, dit i acceptat això, i només com un apunt botanicomorfològic que
poguera ajudar a una possible etimologia, convé assenyalar que:
a) El bulb, subterrani, està cobert per una túnica o tel negre; i en llatí,
l’adjectiu ater, atra, atrum indica «negre mat, sense brillantor»;54 i
amb totes les cauteles és possible que siga eixa la partícula que trobem a Veratrum.

Figura 24. Veratrum album. Túnica negra (atrum) del bulb. Fotografia de Daniel
Climent

b) Les arrels, molt nombroses, s’entortillen, retorcen i encorben; i els
termes proto-indo-europeus per arrel i per torçar-se/retorçar-se, són,

53

«Étymologie inconnue» és el que podem llegir en l’entrada de veratrum del Dictionnaire
etymologique de la langue latine (ERNOUT & MEILLET: 1959).
54
A diferència de niger, nigra, nigrum, que significa «negre brillant».
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respectivament, *wréh:ds55 i *wreyt-56 (¿> vre- > ver-?). ¿Seria veratrum
el resultat de la fusió *wréh:ds /wreyit + atrum > vre-atrum > veratrum?

Figura 25. Arrels de Veratrum album, entortillades

c) Les flors són blanquinoses per dins i verdes per fora, disposades en
inflorescències terminals. Cadascuna de les flors, de simetria radial,
està envoltada per sis tèpals (fusió de sèpal i pètal en una peça)
blancs-verdosos.

55

Antecessor etimològic de mots com el llatí radix, el català raïl > arrel; el castellà i el
portuguès raíz o l’anglés root.
56
Antecessor etimològic del verb anglés write, «escriure» —¿potser perquè per escriure
s’ha retòrcer el grafisme?—, «gravar», «tallar» —que recorden la forma antiga
d’escriure; a l’igual que l’antic saxó writan o el suec rita.
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Figura 26. Veratrum album. Vall d’Incles (Andorra). Fotografia de Daniel Climent

2) … candens atque nigrum, hoc inferne, illudque superne [«blanc i negre,
un color per baix i un altre per dalt»].
I eixa és, justament, la distribució cromàtica en la planta: un bulb
negrós subterrani, i unes flors blanques per dalt.

Figura 27. Veratrum album. Vall d’Incles (Andorra). Fotografies de Daniel Climent
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3) ueratrum… timendum [«el viladre, perillós»].
Veratrum album és una planta tòxica, metzinosa, mortal57 excepte
en quantitats58 mínimes,59 que és quan pot resultar medicinal. Així que,
llevat l’ús en dosis farmacològiques, el que diu Gosalbes sobre el perill de
la planta és cert; però perillosa ¿per a qui?
Gosalbes ens ho adverteix: és perillós per als qui tenen… leuibus ceruis, «lleuger el cap», és a dir, per als atabalats, per als qui no es fixen.
I, això, ¿per què? Doncs perquè junt al viladre Veratrum album pot
conviure la genciana, Gentiana lutea L., una altra herba alta de fulles molt
semblant a aquella.60
La genciana és aperitiva, digestiva, antiinflamatòria i cicatritzant,
però si per equivocació es pren el viladre el resultat pot ser la mort.
Ambdues plantes són fàcils de distingir quan han florit: les flors de la
genciana són grogues mentre que les del viladre són blanc-verdoses.
Però si no és època de floració i només es té a la vista la tija foliar,
és precís fixar-se en la disposició de les fulles caulinars: tot i que en tots
dos casos són el·líptiques i plegades al llarg d’uns nervis longitudinals ben
57

Posseeix alcaloides neurotòxics, com la veratridina, que en activar de manera
permanent els canals d’ió sodi incrementa l’excitabilitat nerviosa, particularment en el
cor i els músculs esquelètics amb resultat de nàusees severes («herba vomitòria» és un
dels seus fitònims populars), bradicàrdia o lentitud dels batecs del cor, hipotensió,
dificultats respiratòries, salivació, debilitat muscular i finalment la mort. Sembla que
també es feia servir per emmetzinar les fletxes (d’on li vindria el fitònim «herba
ballestera»), de manera semblant a com es feia per ací «en temps dels moros» amb la
papilionàcia tòxica Anagyris foetida, «garrofer moro», plantada a les vores dels castells
per untar amb els seus sucs les puntes de les sagetes que es disparaven amb arcs o
ballestes.
58
En eixa època les dosificacions s’expressaven amb unitats de mesura gregues i
romanes: per als líquids, el cíat (40 cc), l’acetàbul (un cíat i mig), l’hemina (sis cíats), el
sextari (dotze cíats), etc.; per als sòlids, la dracma medicinal (≈ 3,6 grams), subdividida
en tres escrúpols; l’unça (vuit dracmes) i la lliura medicinal (noranta-sis dracmes).
59
El fet que molts medicaments foren tòxics a dosis elevades va ser la causa que el mot
«metzina» (< medicina) adquirira el significat de «verí» o «substància tòxica». En
paraules del reputat metge Paracels (1493-1541), introductor de la química en la
medicina: «Allein die Dosis macht, daß ein Ding kein Gift ist», «només la dosi fa que una
substància no siga un verí». O, en altres paraules, «en la dosi està el verí».
60
https://www.youtube.com/watch?v=fxwIPJoclh0
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marcats, si estan disposades de manera alterna sobre la tija són de la mortal Veratrum mentre que si ho fan per parelles oposades es tracta de la
medicinal Gentiana.
I l’equivocació pot causar la mort.
Sí, com deia encertadament Gosalbes, és una planta «perillosa per
als atabalats».

Figura 28-29. Veratrum album, de fulles alternes, i Gentiana lutea, de fulles oposades

4) aptius humori ducendo, «idoni per llevar humors».
Per entendre aquesta frase és precís remuntar-se a la medicina
hipocraticogalènica i a la «teoria dels humors» prevalent en època de
Gosalbes; segons eixa teoria la salut depenia de l’equilibri entre quatre
«humors» o fluids: sang, flegma (exsudats mucosos), bilis (χολή, kholé) i
atrabilis o bilis negra (χολή έλας). Uns humors els desequilibris dels
quals eren els responsables dels quatre temperaments fonamentals:
sanguini, flegmàtic, colèric i melancòlic (o atrabiliari, del llatí atra, «negre
mat» i bīliārium, «de la bilis»).
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Figura 30

I quan Gosalbes afirma que el viladre aptius humori ducendo, és a
dir, resulta «idoni per llevar humors», el seu apunt coincideix amb el que
diu el metge coetani de Gosalbes, Andrés Laguna, en la seua traducció
del Dioscòrides: «Purga el Veratro blanco diuersos humores por vomito»
(lib. IIII [sic] cap. CLI. Del Veratro blanco).

Figura 31-32. Veratrum album. Del llibre de Pius Font Quer «Plantas medicinales. El
Dioscórides renovado» (1961)
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Explicades les raons per les quals hem optat per la identificació de
ueratrum amb Veratrum album, se’ns torna a plantejar el mateix dubte
que en plantes anteriors; i basat en consideracions semblants de caràcter
ecologic-corologic-climàtic: ¿es podia trobar aquesta planta pels voltants
de l’Alacant de l’època, ja que és una planta de llocs freds?
La millor resposta vindria de l’anàlisi palinològica i paleoclimàtica
dels sediments, però com que no en tenim constància d’eixos estudis podem explorar unes altres vies.
En primer lloc, podria tractar-se d’una confusió homofònica de
Gosalbes amb el baladre61 (Nerium oleander), del qual l’autor potser recordara el nom; reforçat per la característica que compartien ambdues
plantes, la gran toxicitat.
Però, al Flandes de l’època, ¿hi havia Veratrum album?
Considerem la distribució europea de la planta en l’actualitat.

Figura 33. Distribució de Veratrum album per Europa, segons «Flora catalana», d’Oriol
de Bolòs i Josep Vigo

61

A les comarques pirinenques se li diu «baladre/valadre» al Veratrum album. I a terres
molt més meridionals, se li va anomenar també «baladre» com a vicariant tòxica a
l’apocinàcia Nerium oleander.
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Com veiem, es tracta d’una planta distribuïda per zones de climes
freds i/o llocs relativament elevats, com els Pirineus i la zona alpina; o
com a molt pròxim i en aquella a les muntanyes més altes del Maestrat o
dels Ports on en tot cas ja s’hi hauria extingit; així que és més que probable que ni a Alacant ni a Flandes hi haguera viladre.
Però Gosalbes presenta als dos interlocutors del seu poema com si
tingueren certa familiaritat amb la planta.
¿Estem davant d’una planta que més que per formar part de
l’ambient fora coneguda pel seu ús medicinal i que tinguera un valor afegit que compensara comercialment el transport fins a les farmàcies?
És probable que fora així; que es recollira intensivament al territori
on vivia per després comercialitzar-ne els rizomes com a producte farmacèutic, i que arribara als apotecaris de les zones més meridionals.
I, ¿quins serien els usos medicinals? Tornem a llegir al metge Laguna: «Purga el veratro blanco diversos humores por vómito, y mézclase
en colirios que clarifican la vista. Aplicado por abajo, provoca el menstruo
y mata la criatura en el vientre. Soplando dentro de las narices mueve a
esternudos [sic]. Mezclado con miel y harina tiene fuerza de matar los
ratones.»
Doncs, l’ús medicinal —i potser també el cosmètic—62 podria ser
la resposta; que el ueratrum de Gosalbes fora el Veratrum album i que tot
i no formar part de la vegetació alacantina de l’època sí que arribara a
Alacant amb certa facilitat per nodrir dels farmàcies, cosa de la qual podria ser sabedor Gosalbes; i, més encara, és molt possible que els intermediaris foren o bé Itàlia o bé els Països Baixos amb els quals el tràfic
comercial alacantí ha sigut intens des d’època medieval i fins i tot tolerat
en època de conflictes ateses les necessitats financeres de l’imperi dels
Àustria.
Malauradament, la destrucció de gran part d’Alacant l’any 1691 a
conseqüència del bombardeig naval de l’esquadra francesa de Lluís XIV
va fer que es pergueren la major part dels arxius. Entre els documents que

62

El bulb matxucat es fa servir com a depilatori, segons conta l’etnobotànic del Pallars
Antoni Agelet a: https://www.youtube.com/watch?v=r3RQ9nTwP1U.
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es van poder salvar figura el Llibre de la sisa de la mercaderia (1565), que
caldria revisar per veure si el viladre formava part del comerç de l’època.
4.7 DICTAMNUS
90. Iunge petendum non tibi iam Creta
dictamnum, quod tibi nostris
dixi olim capreas calamis docuisse refixis.

Afig el dictam, que no cal buscar a Creta ja
que està a casa nostra i del qual fa temps et
vaig comentar
que les cabres el menjaven per desclavar-se
les fletxes [«canyes»].

Per interpretar aquests versos convé partir, com en ocasions anteriors, d’uns antecedents tant lingüístics com etnobotànics.
Pel que fa al sentit general de l’estrofa, Gosalbes valora que el dictam, una planta ben interessant que abans s’havia de dur des de Creta,63
també es troba prop d’Alacant. Hauria de ser, clar, una planta valuosa
que les dificultats per dur-la des de Creta es podien obviar64 però que,
¡ves per on!, també es trobava a la pàtria.
Els versos de Gosalbes apunten també en una direcció que resulta
de gran valor per identificar la planta: facilitava l’extracció de les fletxes
(metafòricament «canyes», calamus, - ), una propietat que segons creença
comuna coneixien les cabres.65 Eixa convicció persistia en temps de Gosalbes,66 quan les bales ja havien desplaçat a les sagetes en les batalles.
63

Des de l’antiguitat, Creta tenia fama que les seues plantes excel·lien sobre les altres.
Així ho recull el pare de la botànica i deixeble d’Aristòtil, Teofrast (327-287 aC), que en
Història de les plantes (IX:16-3) afirma: «hi ha gent que diu que les plantes de Creta
avantatgen en les fulles, rames i en general en totes les parts aèries a les dels altres llocs».
64
Potser evita conscientment parlar d’uns usos sobre els quals calia anar amb certa
cautela a l’hora d’explicitar-los; potser l’avortiu i el d’herba afrodisíaca.
65
Ja Aristòtil (s. III aC) havia assenyalat en Investigació sobre els animals (IX, 6) que les
cabres de Creta, quan eren ferides per una fletxa, buscaven aquesta planta perquè tenia
la propietat d’expulsar les fletxes. Igualment, Valeri Màxim, en Fets i dites memorables (I,
18) dona la mateixa informació, encara que molt probablement la font directa siga
Virgili, que ho comenta en l’Eneida (XII, 414-415).
66
Vegem, si més no, el que comenta el botànic, metge i humanista segovià Andrés
Laguna (1499-1559), coetani de Josep Gosalbes (1528-c.1605) i traductorcomentarista (1555) del llibre de Dioscòrides De materia medica (s. i dC.). En el capítol
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Però, anem a pams.
a) A l’illa de Creta hi ha una serralada, Dikti, on creixia, i encara
creix, una mata perenne de flaire cítrica que floreix en estiu i és exclusiva de l’illa; el fet que aquest petit arbust (θά νος, thamnos, en
grec) fora propi d’aquella serra va originar el nom dĭctamnus («mata de Dikti»), el dictam.
b) Originalment es tractava d’una labiada (com el romer o
l’alfàbega), que avui coneixem com Origanum dictamnus, i que
s’usava des de l’antiguitat per aromatitzar medicines i licors, per
prendre en infusió com a digestiva i per fer productes de bellesa; i
també per extraure les espines, punxes, estelles agusades i les
fletxes dels ferits en les batalles.67
c) La gran demanda de la planta va esperonar la recerca de substituts a uns altres llocs; i se’n van trobar un parell d’espècies de flaire
també cítrica a les que es van atribuir les mateixes virtuts i que podien fer-se servir com a succedanis;68 se les va aplicar el mateix
nom69 tot i no assemblar-se massa i fins i tot ser d’una altra família
ben diferent, les rutàcies (com la ruda o el llimó).

XXXIII,

en parlar Del dictamno (Origanum dictamnus) participa de la faula que atribueix
a la planta l’expulsió de les fletxes clavades en les cabres i, per extensió, la d’espines i
estelles en els humans: «Dizese que las Cabras heridas de los ballesteros en Candia
[Creta], paciendo esta yerva, echan las saetas del cuerpo. Su çumo tiene virtud solutiva,
si se aplica solo por si, ò con Polenta majado. La yerva majada y puesta, saca las espinas,
y astillas, hincadas en la planta del pie, o en qualquier otra.»
67
Com en l’Eneida (XII, 398-404 et 411-424), on Virgili canta que l’heroi Enees sana
d’una ferida de fletxa gràcies a la intervenció de sa mare Venus, que ha dut de Creta una
mata de dictam.
68
Unes altres plantes que es van usar com a substituts del dictam original sí que
pertanyien a la família labiades: la grega i anatòlica Ballota acetabulosa, i la italiana B.
pseudodictamnus; uns marrubins o manrúbios que, però, no van aconseguir la fama de
les rutàcies Dictamnus vicariants de l’original cretenca.
69
Fins al desenvolupament de la botànica com a ciència en el segle XVIII, les plantes
solien classificar-se per l’ús; i aquelles que tenien propietats similars (certes, o
simplement atribuïdes) solien agrupar-se sota el mateix nom encara que foren de
famílies i gèneres diferents, en el sentit modern dels termes.
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d) Segles més tard, el pare de la sistemàtica botànica, el suec Carl
von Linné (1707-1778), va haver d’optar; i a l’hora d’assignar el
nom dictamnus va crear un gènere per a les rutàcies Dictamnus albus i D. hispanicus, i tan sols un epítet per a l’espècie cretenca,
l’original, a la que va incloure en el gènere Origanum, O. dictamnus.
e) Dictamnus albus es troba per gran part d’Europa (dels Balcans
fins al centre d’Europa i el nord i centre de la Península Ibèrica), i
D. hispanicus pel País Valencià, Catalunya, Múrcia i la Manxa.
f) El dictam del que Gosalbes afirma que hi ha per Alacant seria,
doncs, Dictamnus hispanicus,70 el «timó reial», ara refugiat a muntanyes de les comarques veïnes de l’Alacantí.
En resum, creiem que la traducció que proposem és congruent
amb la identificació i distribució del Dictamnus hispanicus; i també amb la
creença atribuïda al dictam original, el cretenc, de tindre la propietat
d’ajudar a l’extracció de fletxes i què al·ludeix Gosalbes en el poema.

Figura 34-35
70

Es pot trobar en brolles clares de les muntanyes situades entre el Baix Penedés català i
el Baix Vinalopó valencià, i en alguns punts de la Manxa i Múrcia. És un dels
components més sol·licitat dels «herberos» de l’Alcoià i el Comtat o «herberos de la
serra de Mariola», macerats en anís i que faciliten la digestió. A les comarques diàniques
rep el nom de timó reial i a les centrals valencianes se li diu alfabegueta de pastor; rep el
nom de gitam (< dĭctamnus) a les més septentrionals, com els Ports de Morella i a les
veïnes del migjorn català (Montsià, Baix Ebre, etc.). Gitam també és el nom que hi rep
el macerat de fulles de D. hispanicus; i si es fa amb l’afegit del rizoma de la liliàcia
Polygonatum odoratum («segell de Salomó») al licor se li diu Beatamaria.
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4.8 THYMUS, CASSUTHA
92. Crescentesque thymo, tenues adiunge
capillos,
hospitis et fulcris cassutham semper egentem,

afig els filaments lleugers que creixen
sobre el timó,
la cuscuta, sempre ascendint sobre les
tiges de l’hoste.

Gosalbes esmenta en aquests versos dues plantes, thymus i cassutha,
ben diferents entre si tot i que funcionalment relacionades en la mesura
en què els filaments d’aquesta s’enfilen sobre la primera.
Això fa pensar que es tracta de Thymus vulgaris (el timó més
abundant a l’Alacantí) i Cuscuta epithymum, una espècie vegetal sense
arrels ni fulles (només amb tiges, flors71 i fruits) que parasita72 moltes de
les plantes73 de brolles i timonedes. Les tiges de la Cuscuta són volubles,
capaces d’enroscar-se entre les rames i les fulles de la planta parasitada
sobre la qual creixen74 i s’hi mostren amb aspecte de cabellera rogenca
71

Les flors, de color blanc o rosat, cobreixen la planta com si es tractara de confits
d’anissos sobre un pastís, raó per la qual la planta rep a alguns llocs el nom de
«confitets».
72
A diferència de la major part dels vegetals, les Cuscuta no elaboren clorofil·la i no es
poden fabricar-se fotosintèticament l’aliment. Per aconseguir-lo emet uns filaments
capaços d’enfilar-se helicoïdalment sobre les plantes que tenen la mala sort de trobar-se
en el seu camí; i com si fóra una mena de vampir vegetal, els hi fica uns òrgans xupladors
anomenats haustoris que absorbeixen la saba que la planta havia fabricat per al propi
consum però que acabarà nodrint la seua paràsita.
73
Els filaments de la Cuscuta no tan sols s’entortillen sobre el timó sinó que també ho
fan sobre unes altres espècies típiques de les brolles i timonedes: romer (Rosmarinus
officinalis), timó mascle (Teucrium sp.), rabets de gat (Sideritis sp.), argilaga (Ulex
parviflorus), espígols (Lavandula sp.), cepell (Erica multiflora), botja blanca (Anthyllis
sp.), setge (Helianthemum sp.), gorromino (Ononis natrix), lletreres (Euphorbia sp.) etc.
De fet, pot interpretar-se que quan Gosalbes diu «sempre ascendint sobre les tiges de
l’hoste» obri la porta al fet que la cassutha (cuscuta) pot tindre diferents suports i que la
paràsita no és una manifestació morfològica del Thymus, com encara creien alguns dels
seus contemporanis, sinó d’una planta diferent que creix tant sobre el timó com sobre
uns altres suports vegetals.
74
El nom específic epithymum ve a significar, si fa no fa, «que puja sobre (epi-) el timó».
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més o menys atapeïda, origen de fitònims populars com «barbes de caputxí» i «cabells de la Mare de Déu».75

Figura 36-37

Parlem ara dels noms que fa servir Gosalbes.
1) Thymus
L’ètim llatí thymus, thymi (ablatiu thymo) prové del grec thymós, i
aquest de l’arrel indoeuropea *dheu-, que designava tot allò que puguera
ascendir en forma de fum o núvol; en principi n’eren resines i fustes aromàtiques que servien per ofrenar (en grec, thýo) en rituals religiosos; en
consonància, els materials rebien en grec el nom de ύ («thýon»), i de
tus, turis (o thus, thuris)76 en llatí.

75

https://espores.org/etnobotanica/recollir-els-cabells-de-la-mare-de-deu-escampatsen-la-nit-de-sant-joan/
76
De tus, turis provenen paraules com turiferari («qui porta l’encens»; i també «qui lloa
constantment a qui mana»); i tuia, inicialment la cupressàcia Tetraclinis articulata del
nord d’Àfrica (també arriba, en la Península Ibèrica, a la comarca de l’Alacantí);
posteriorment, i amb aquesta espècie pràcticament extinta per la tala abusiva, el nom li
va servir a Linné per idear el gènere Thuja (Species plantarum, 1753), les tuies,
cupressàcies de fusta aromàtica natives d’Amèrica del Nord i d’Àsia.
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Com que la resina aromàtica més valorada, l’encens, era molt cara
perquè provenia d’arbres (Boswellia sp.) de països llunyans com Aràbia,
sovint se substituïa per mates que en cremar-se feien fums fragants; aquestes mates van acabar per rebre el nom d’aquella resina, com sembla
que va ser en el cas dels Thymus i en particular del nostre T. vulgaris, que
designem com timó, frígola77 o altres fitònims.78
2) Cassuta o Cuscuta
L’arameu kašūta (del verb kaša, «amuntonar») va originar el
fitònim grec per aquesta planta, ύς (kasytas); un fitònim que Plini
(s. I dC) va reproduir en Naturalis Historia (16:244) com a cassytas, d’on
prové el cassutha que fa servir Gosalbes.
El mateix kašūta, manllevat per l’àrab clàssic com a kušūth, va ser
transformat Gerard de Cremona (Gerardus Cremonensis; s. XII) en cuscuta quan va abordar la traducció llatina de del Cànon de la medicina (Alqanun fi al-tibb) d’Avicenna. I aquest va ser el nom que finalment adoptaria Linné per crear el gènere Cuscuta (Species plantarum, 1753).79
Des del punt de vista medicinal, també tenien fama els flocs portats de Creta. De fet, en el «Tractat dels medicaments simples», del denier Abu-S-Salt Umayya (1068-1134), es diu dels «cabells del timó»: «és
77

Amb les variants farigola i friula. Segons el DCVB: «s’ha proposat l'ètim llatí
*ferricŭla, ‘farigola’, que seria una formació dels botànics copiada del gr. syderitis [una altra
labiada], opinió que sembla afavorida pel fet que la mateixa planta apareix
anomenada herba ferraria en el Pseudo-Apuleu».
78
A Xàbia (la Marina Alta) se li diu botja perquè era la planta preferida per formar les
enramades a les andanes on es criava el cuc de seda (la larva de l’insecte Bombyx mori)
perquè aquest poguera embotjar-s’hi per filar el capoll. A moltes comarques valencianes
és freqüent també la variant tomello, probable adaptació de l’aragonés antic tomiello.
79
Com en tants altres casos, hi havia una mena de nom popular i un altre de més tècnic,
i el botànic i coetani de Gosalbes Rembert Dodoens (cap. LXXIX. De Cassutha) ho
expressa així: «officinae passim cuscutam apellant», però «doctiores cassutham aut
cassytham», que vindria a dir que allò que els boticaris tenien per cuscuta, els doctior (més
doctes) anomenaven cassutha o cassytha; val a dir que Gosalbes, per utilitzar la forma
cassutha era evidentment més entés en matèries de nomenclatura botànica que no pas els
que atenien les farmàcies.
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un medicament que provoca decaïment i set; per això cal esguitar-lo,
abans d’usar-lo, amb oli d’ametlles dolces i seleccionar-ne el que siga
dens, de color vermell, de molta flaire i portat de l’illa de Creta80 o de Jerusalem».
4.9 MOLY, ALL DE MERCURI
94. molyque Mercurii quod fascina pellit
iniqua,

i l’all de Mercuri, que cura els inics
maleficis

El nom d’herba moly apareix en el cant X (versos 287 i 292) de
l’Odissea d’Homer, quan Hermes/Mercuri li l’ofereix a l’heroi com a antídot (φάρ ακον ἐσθλόν, fármakon esthlón, si fa no fa «droga/herba excel·lent») per resistir les fetilleries de la maga Circe, que ha transformat
els seus mariners en porcs: «em va oferir l’Argifont81 una planta que havia
arrancat del terra i em va mostrar les seues propietats: l’arrel era negra,
però la seua flor s’assemblava a la llet. Els déus l’anomenen moly, i és difícil per als hòmens extraure-la del sòl però no per als déus, que ho poden
tot».
Un comentari similar seria représ per Ovidi, que en els versos 291292 del llibre XIV de Les Metamorfosis, diu:
pacifer huic dederat florem Cyllenius El cil·leni82, missatger de la pau
li havia donat una flor blanca
album:
que els déus anomenen moly;
moly vocant superi, nigra radice tenetur;
i que té damunt d’una arrel negra.

80

Potser per eixe vincle comú amb el dictam de Creta, Gosalbes (en el paper de Patrius)
parla de la cuscuta o cabell del timó a continuació, felicitant-se que totes dues plantes es
troben a Alacant.
81
En la literatura grega antiga, Argifont (Άργειφόντης) era un epítet que s’assignava a
Hermes/Mercuri.
82
Cyllenius és el cognom locatiu d’Hermes/Mercuri, derivat de la de la muntanya
Cyllene, a Arcàdia, on sa mare Maia l’havia parit i on tenia dedicat un temple.
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L’exigua descripció morfològica que tots dos llibres fan de la planta, de flor blanca, arrel negra i difícil d’arrancar (potser per ser un bulb?),
dificulta la seua identificació83 tot i la coincidència bàsica entre diferents
autors de què es tractaria d’un all.84
4.10 CAPNON, FUMÀRIA
95. quaque foret fuluo, capnon,
pretiosior auro,
copia tanta satis nisi nostris illius esset.
Non tamen haec gelidis tanta ui pollet
in aruis,
quanta thuriferi praecellit rure Sabaei.

I pel que fa a les restes, la fumària, més
preuada que l’or
de la que tindríem suficient si no fora perquè
no creix amb tant de vigor als camps gelats
com ho fa al país de Saba, tan ric en encens.

1) Tant la paraula grega κα νός, kapnos, com la llatina capnos, signifiquen «fum»; i a la Grècia clàssica el nom també servia per designar un
grup de plantes que ara englobem científicament en el gènere Fumaria.85
Aquestes plantes rebien des del segle XIII el nom popular de fumus terrae
86
(fum de la terra) per raons com les que apuntava Andrés Laguna, coe-

83

Teofrast (s. III aC.), deixeble d’Aristòtil i pare de la botànica, apuntava que moly
podria correspondre a un all, Allium nigrum. Una hipòtesi que segles més tard faria
servir el pare de la terminologia botànica Carl von Linné per atorgar-li l’específic moly a
un Allium, A. moly, això sí, de flor groga —i no blanca—, i bulb de color marró.
84
Segons Angelo de Gubernatis [Mitologia de las plantas, 2002; original en francés de
1882]: «Dodoneo, Anguillara, Cesalpino y Linneo vieron en ella el allium magicum;
Mattioli y Clusius el allium subhirsutum; Sprengel, el allium nigrum; Sibthorp, el allium
Dioscoridis; etc.».
85
Al País Valencia en trobem una vintena d’espècies, diferenciables per la mida, el color
de les flors i per les característiques dels sèpals i els fruits. Les més fàcils de trobar
són Fumaria officinalis, de flors rosades; F. capreolata, de flors blanques i relativament
grans, i F. parviflora, de flors menudes.
86
Entre els fitònims populars destaquem els derivats de fumus terrae, com fumdeterra,
fumusterra, ferrimusterri, ferribusterri, ferribustèrribus, filibusterri i similars (i, a partir
del francés fume-terre, els vocables anglesos femetere —Chaucer—, fumiter, fumitory i
earth smoke); i també gallerets, peuets o colomines (o herba dels coloms; palomilla o
palomina en castellà), perquè les flors evoquen aquestes formes; o julivert bord per la
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tani de Gosalbes, en els seus comentaris a la traducció del Dioscòrides:
«La Fumaria es aquella planta vulgar, que llamamos Palomilla, y Palomina, en Castilla, y en las boticas tiene Fumus terrae por nombre. Llamose
Fumaria en Latin, porque su çumo instilado en los ojos, ni mas ni menos,
que el humo, los muerde, y provoca lagrimas.»87

forma de les fulles, que recorden les d’aquest condiment (Petroselinum crispum); i herba
ponedora, perquè se la donava a les gallines per estimular la posta d’ous.
87
Per a l’Oxford English Dictionary la raó és una altra: «Fumiter: Its name originally came
from the Latin term for “smoke of the earth,” because it springs “out of the earth in great
quantity”» [«Fumària: el seu nom prové originàriament del terme llatí per a “fum de
terra”, perquè brolla “de la terra en gran quantitat”»], un intent d’explicació etimològica,
el de l’abundància amb que creix, que recorda la nostra expressió de «n’hi ha un fum»
per referir-se a molta quantitat, ja que prolifera en els camps abandonats. En l’obra de
teatre «Enric V», Shakespeare (1564-1616; quasi coetani de Gosalbes) posa en boca del
duc de Borgonya (acte V, escena II) les següents paraules: «[...] i a les terres sense
cultivar arrelen la zitzània [darnel, Lolium temulentum], la cicuta [hemlock, Conium
maculatum] i l’exuberant fumària [rank fumitory]», per instar la pau entre el rei francés
Carles VI i l’anglés Enric V, que acaba de guanyar la batalla d’Azincourt (1415). De
manera similar, en el més que frondós llenguatge shakespearià torna a aparèixer la
planta en l’acte IV escena IV de King Lear, quan la lleial Cordèlia es lamenta de què son
pare haja enfollit i el descriu «crowned with rank fumiter and furrow-weeds...» [coronat
amb fumària i herbes silvestres...]
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Fumaria capreolata

Fumaria officinalis
Figura 38

2) Les Fumaria eren molt valorades com a medicinals. Llegim en el capítol primer88 del «Tractat dels medicaments simples»,89 escrit a Egipte pel
denier Abu-S-Salt-Umayya (1068-1134): «[la fumària]... té facultats
diverses: el suc depura la sang espessa i és útil contra la sarna, la picor, els
granets...». Segles més tard, en època de Gosalbes, diu el segovià Laguna:
«Es la palomilla una saluberrima medicina: cuyo çumo beuido con suero de
cabras purificado, y dexado toda la noche al sereno, clarifica la sangre, purga
la colera y los humores adustos, deshaze las opilationes de higado y baço, desembaraça los riñones: y la vexiga, conforta el estomago, extermina todas las
infećtiones y enfermedades que proceden de humores». Amb totes eixes vir-

88

«Dels medicaments simples depuratius de la sang, restauradors de l’essència i calmants
de l’ardor».
89
Traduït al llatí per Arnau de Vilanova (València 1240-Gènova 1311), va ser un dels
llibres de més fama en les escoles de medicina de Salern i de Montpeller durant l’edat
mitjana. Existeix una versió en valencià, de la mateixa època, a París.
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tuts que se li atribuïen, ¿resulta estranya l’afirmació de Gosalbes de què la
fumària/capnos era més preuada que l’or?
3) L’època de Gosalbes estava immersa en la petita edat de gel, i les seues
paraules ho corroboren: «si no fora perquè no creix amb tant de vigor en
els camps gelats». Sí, potser a Alacant —d’on Gosalbes rebia informació
acurada— també gelaven els camps a final de l’hivern i començament de
la primavera, que és quan floreixen les Fumaria.
4) L’al·lusió de Gosalbes al país de Saba90 s’explica perquè l’encens91 és un
fum aromàtic destinat als déus.92 Potser estiguem davant un joc de paraules de Gosalbes, una mena de metàfora que acara el fum de l’encens amb
l’etimològic de les capnī, les Fumaria.
5. ELS ÚLTIMS VERSOS I UNS DUBTES MÉS QUE NOTABLES
Acaben les estrofes més «etnobotàniques» de Gosalbes amb un
cant a la importància del coneixement de les plantes i de la benèfica natura que ha enriquit Alacant, i que Patrius exalça d’aquesta manera:

90

Saba correspon a l’actual Iemen, en el sud-oest de la península Aràbiga; era la mítica
terra de l’encens, la resina de l’arbre Boswellia carterii, que creix en els països que voregen
la mar Roja i el golf d’Aden.
91
El nom d’encens prové del llatí incendere (cremar, encendre); verb que ens du a un altre
de ben interessant, fumare (fer fum), i a perfum. Perquè l’encens és un perfum, que
aromatitza mitjançant vapors o fums.
92
Els primers pares de l’Església (s. IV-V) pretenien eradicar pràctiques paganes com les
ofrenes perfumades (turiferàries) als déus, ofrenes que titllaven d’idòlatres. En adonar-se
que tothom continuava fent-les, van iniciar un procés d’aculturació, d’assimilació de la
pràctica però contextualitzant-la en una nova ideologia, el cristianisme; i entre altres
aspectes van canviar el nom: els cristians ja no cremarien thus, sinó incensum.
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99. Pa. Has, pater, atque alias expertus, et
obuia uelat
alma quibus faciem tellus, sum, quaque
recondit
uisceribus foecunda suis, pelagusque
profundum
caeruleis contexit aquis, heu pharmaca multa,

Pare, conec totes aquestes herbes i altres, així
com aquelles
nutritives la cara de les quals aixopluga93 la
terra; i aquelles que, fecundes, s’amaguen94
en les entranyes; i les que la profunditat del
pèlag95 cobreix
amb les aigües blavenques; i molts fàrmacs96

Dels versos 103 i 104 no estem segurs del significat; sí de les paraules, o la frase, però no del que l’autor volia dir. I considerem que és
millor dir-ho i explicitar-ne les causes, i que el lector conega els nostres
dubtes; i això per dues raons: per animar a la formulació de noves hipòte93

Probablement està referint-se als bulbs, arrels i tubercles comestibles, com els que
citava Francesc d’Eiximenis en Regiment de la cosa publica (1383) referint-se als cultius
de València: «Abunda en molt bella e bona hortalissa, així com en tot llinatge de naps,
xerevies, pastanagues, alls, cebes, escalunyes (scalūyes, en l’incunable de l’ original),
porros, ràvens...»
En l’enumeració del franciscà gironí trobem:
1) Bulbs: alls (Allium sativum), cebes (Allium cepa), escalunya o ceba d’Ascaló (Allium
ascalonicum), i porros (Allium porrum), als quals podríem afegir el també comestible
bulb del fenoll (Foeniculum vulgare).
2) Arrels engrossides: naps: (Brassica rapa var, rapa), xerevies (Pastinaca sativa), pastenagues (Daucus carota; les nostres més conegudes safanòria —de color morat— i carlota
—de color taronja—), i ràvens (Raphanus sativus); i en podríem afegir la remolatxa o
bleda-rave (Beta vulgaris), remolatxa (Beta vulgaris var. conditiva o var. vulgaris) i (més
medicinal que no alimentària) la regalíssia (Glycyrrhiza glabra)
3) També podríem afegir-ne un tubercle, la xufa (Cyperus esculentus var. sativus); provinent d’Egipte, ja era cultivada a València en l’edat mitjana.
94
Es refereix, probablement, a les llavors.
95
S’entén per pèlag la part de la mar, de l’oceà, allunyada de la costa.
96
El nom de «fàrmac» (i no de «simple»), va lligat, en l’estrofa, a la purificació d’una
substància. Això remet a les noves tendències de l’època, als inicis de la iatroquímica o
tractament amb extractes i productes elaborats, «químics». Un enfocament que havia
sigut impulsat pel suís Paracels o Paracelseus [Theophrastus Bombastus von
Hohenheim (1493-1541]. L’Estudi General de València va dotar en 1591 la primera
càtedra europea de medicaments químics, la de Remediis morborum secretis, et eorum usu
(«remeis secrets de les malalties i la seua utilització»). Com a titular va ser nomenat
Llorenç Coçar, una de les personalitats mèdiques més reputades de la ciutat i el Regne
de València.
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sis que superen el nostre desconcert; i per aportar a futurs investigadors
els nostres avanços i retrocessos a l’hora d’entendre què volia dir Gosalbes
en aquests versos particularment confusos atesa la sintaxi alambinada que
hi fa servir. Vegem-los.
103. ex stibioque nouum, obrizo solidoque
liquorem,
coraliisque rubris euctum Colchidis arte,

i el nou líquid del purificat97 i sòlid
antimoni,98
i el que s’obté dels rubicunds coralls amb la
tècnica de la Còlquida,

En una primera lectura crida l’atenció que l’autor deixe de banda les
plantes i s’endinse en el món mineral de l’antimoni i el corall (un animal
colonial d’exosquelet mineral).
1) Ni a Alacant ni al País Valencià hi ha mines d’estibina o antimonita.99
¿Per què en parla Gosalbes? Potser siga un tribut al paracelsisme, ja que
l’antimoni era un dels metalls més importants que es feien servir en la
nova medicina impulsada per Paracels i els seus seguidors (a l’Estudi General de València, p. ex., basada en productes químics. De fet, Paracels (†
1541) alambinava («purificava») estibina i feia servir el destil·lat (¿el «nou
líquid»?) per tractar les afeccions de la pell, des de les úlceres cutànies fins
a la lepra. El vi d’antimoni solia combinar-se amb opi, tan recomanat per
Paracels fins el punt de ser el primer a preparar-ne píndoles que també
incloïen mandràgora, belenyo, ambre, etc. Aquests preparats van ser
97

L’adjectiu obrizo sembla relacionat amb els vocables grec ὄβρυζα i llatí obrussa amb el
significat de «material fos i purificat en un cresol»; però, més que en un cresol, el
purificat de l’antimoni ho seria en un alambí, ja popularitzat a Europa des de l’època del
valencià Arnau de Vilanova (1238-1311)
98
L’antimoni (en llatí, stibium; símbol químic, Sb) és un element que es troba a la natura
amb aspecte de metall cerós o fusible, de color blanc argentat o blanc blavós; un dels seus
derivats naturals, el sulfur d’antimoni (Sb2S3) cristalitzat, antimonita o estibinita, s’usava
com a cosmètic pels babilonis fa 5.000 anys com a ingredient principal del kohl, la pasta
negra usada per al maquillatge dels ulls.
99
Le mines d’antimonita més pròximes a Alacant es troben lluny, a Espiel (Còrdova),
Santa Cruz de Mudela (Ciudad Real; ja explotades en el s. XVI), i el Ripollés (Girona).
En època de Gosalbes també es feia servir l’antimoni per a fer aliatges molt útils per
fabricar segells tipogràfics, els tipus mòbils d’impremta.
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anomenats genèricament ladănvm (làudan) i van resultar la panacea de
l’època, la medicina recomanada per a tot tipus de mal.100 En certa mesura l’antimoni va representar el buc insígnia del paracelsisme i va centrar
l’oposició als medicaments químics per part dels galenistes ortodoxos fins
el punt que des de la facultat de medicina de París van aconseguir la
prohibició dels preparats d’antimoni a França des de 1566 a 1666.
L’esment de l’antimoni per part de Gosalbes pot interpretar-se com una
mena de declaració de principis pel que fa al reconeixement de la iatroquímica (la medicina química), alhora que una afirmació del fet que es
pot estar al dia en els coneixements científics des d’Alacant, la seua pàtria.
2) Pel que fa al corall roig, es tracta de l’exosquelet de Corallium rubrum,
un animal marí colonial típic de la conca mediterrània (i, en l’Atlàntic
oriental, des de Canàries i Marroc a Portugal); exsuda com a protecció
carbonat de calci impregnat de sals de ferro, el corall pròpiament dit, tan
estimat en joieria i escultura a causa de la seua coloració vermellenca.101
Antigament era molt valorat com a amulet, com es pot apreciar en moltes
pintures del Renaixement (de pintors com Mantegna, Piero della Francesca, Perugino, etc.).

100

Un altre dels tractaments, ara per via interna, consistia a omplir de vi les copes
metàl·liques fetes d’aliatges amb antimoni i deixar-lo un parell de dies; una fracció del
metall es dissolia en l’àcid tartàric del vi i formava tartrat d’antimoni, una de les
medicines-estrella de Paracels. El tartrat d’antimoni s’ha usat fins fa poques dècades en
el tractament de les esquistosomosis o bilharziosis, malalties parasitàries tropicals.
101
Fins i tot els antics grecs creien que el palau de Posidó estava fet d’aquest material. El
corall roig viu a fondàries entre 100 i 200 m i des de l’antiguitat era recollit per genovesos
(que després poblarien l’illa tunisiana de Tabarca, origen toponímic de la nostra Illa
Plana o Nova Tabarca), sicilians, corsos, sards (la ciutat d’Alguer té un corall roig al seu
escut), croates, grecs, catalans i valencians. En grec, aquest corall rep el nom de gorgeia, ja
que es creia que s’havia format en deixar Perseu a la vora d’un riu el cap de Medusa (una
de les tres gorgones); ho havia fet mentre es rentava les mans després d’haver petrificat
Cetus, el monstre amb aspecte de balena que amenaçava Andròmeda; i, fidel al seu paper,
Medusa va petrificar les algues del voltant, que es van transformar en coralls.
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Figura 39. Quinta Essentia (1574). Gravat del metge paracelsista L. Thumeyser. Hi hem
marcat l’alambí amb antimoni i el recipient amb làdan

Figura 40. Imatge del xiquet del «miracle de Morella» de Sant Vicent Ferrer, pintat en
una de les columnes de la Basílica de Sant Petroni, de Bolonya. El xiquet, embenat
després d’haver sigut trossejat per sa mare i recuperat pel sant valentí, porta un collar i
un penjoll de corall roig. Fotografia de Vicent Oncina
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Dit això, no acabem d’entendre el significat de les paraules de Gosalbes: «s’obté (¿el licor?) dels coralls vermells amb la tècnica de la Còlquida».
L’antiga Còlquida ocupava la costa oriental de la mar Negra (en
l’actualitat, part de Geòrgia). La seua riquesa en or (l’objectiu de
l’expedició dels Argonautes era el velló d’or) es basava en una tècnica per
concentrar el metall en suspensió en els rius aurífers; consistia a fer passar l’aigua sobre pells de moltó, la lanolina de les quals adsorbeix (en superfície) les micropartícules àuries, que després poden recollir-se en sacsar el velló.102 Potser el que Gosalbes vol dir és que gràcies al corall roig
s’obtenia riquesa (or) a l’igual que, metafòricament parlant, ho feien els
habitants de la Còlquida amb tècniques altament depurades. No ho sabem. No sabem interpretar-ho.
I acaba Gosalbes el fragment de les Èglogues que ha centrat la nostra atenció103 amb els versos següents:
sed nullo cessit medicamine noxa rebellis.
In patria tandem, natiuis fota elementis,
sic ualide in morbum melior natura
resurgit,
ut sit, dante, Deo, mihi iam uictoria
certa.

emperò, cap medicament atura l’error
bel·licós.
En definitiva, és en la terra pàtria,
protegida amb els elements natius [els
simples],
on la natura ressorgeix millor i amb més força
contra la malaltia
perquè, si Déu vol, siga meua l’autèntica
victòria.104

102

Com a curiositat, el mític velló d’or de la Còlquida figura a l’actual escut d’Alacant:
https://www.youtube.com/watch?v=jkpcOCvhmT8&t=14s),
103
Volem agrair les idees i suggeriments que ens ha fet Emili Laguna, botànic i cap del
Servei de Recursos Naturals de la Generalitat Valenciana [https://espores.org/
entrevistes/botanic-del-mes-emili-laguna/], així com l’enginyera agrònoma i professora
de tecnologia Anna Dèlia Gisbert i el mestre d’escola i llicenciat en Història Josep
Antoni Pujol i l’arquitecte restaurador Màrius Bevià.
104
La victòria a què al·ludeix Patrius és la referida al diàleg que manté amb Peregrinus: el
triomf de la tesi de quedar-se a casa i aprofitar les oportunitats enfront del viatjar pel
món; i això sense renunciar als coneixements generats més enllà. Un recordatori, potser,
que no defensa un ruralisme nostàlgic sinó que pot i sap combinar la saviesa tradicional
amb la provinent de la cultura clàssica, mentre també s’està al dia en els avanços més
prometedors.
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6. EPÍLEG
En la història de la medicina el terme humanisme no té el mateix
sentit que en el món de la filologia o de les arts. En la filologia, humanisme remet al cultiu del llatí i del grec durant el Renaixement basat en la
recuperació dels models literaris de l’antiguitat clàssica; i, de manera
semblant, les arts plàstiques també van buscar la inspiració en les formes
clàssiques.
Però en la medicina el moviment humanista va posar l’èmfasi en
depurar els coneixements mèdics baixmedievals; uns coneixements llastrats per l’escassa qualitat de les traduccions llatines dels textos mèdics
grecs arribats per via àrab. Per això, l’estudi directe dels textos originals
grecs o llatins, i les traduccions al llatí amb un lèxic depurat, van ser el
senyal distintiu de l’humanisme mèdic.
Els metges capdavanters no es van acontentar a fer una translació
dels textos mèdics d’una llengua a una altra, sinó que van acompanyar les
traduccions d’un treball crític rigorós amb la finalitat d’enriquir-les; i van
abordar els escolis des d’angles que ara classifiquem —anacrònicament
però adequadament— com de caràcter botànic, etnobotànic, ecològic i
corològic. Un enfocament que hem volgut recuperar mitjançant sinergies
entre disciplines com filologia, ecologia, botànica, etnobotànica i història.
Gosalbes bevia de fonts tan diferents com els records de l’adolescència i joventut, el coneixement de la botànica medicinal, l’actualització
dels sabers mèdics, els informes que li arribaven d’Alacant, i la tradició
literària de la que era bon coneixedor, la qual cosa li permetia relacionar
amb solvència natura i cultura.
Des d’un punt de vista tècnic, la poesia de Gosalbes és fosca i de
difícil comprensió ja que al seu gust pels hipèrbatons s’ha de sumar que la
sintaxi normal fora forçada per tal d’ajustar-la a la mètrica, i que la puntuació, com en les edicions de finals del XVI, fora més prosòdica que sintàctica.
Tot i això, el poema és admirable per l’esforç intel·lectual que representa.
I nosaltres, en enfrontar-nos al text hem volgut emular i retre homenatge a tota aquella plèiade d’autors que, combinant sàviament medi-
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cina i filologia, van decidir a posar al servei dels potencials lectors i de les
generacions futures els seus coneixements i la seua visió del món.
I en mostrar els avantatges d’una sinergia entre les cultures científica i lingüísticohumanista, hem pretés ajustar-nos a la divisa de Symporien Champier (Campegius):105
dum tempus habemus operemur
bonum,
ne credas tempori

mentre tinguem temps, treballem a fer les coses
bones, sense confiar excessivament en el moment

Almenys ho hem intentat en aquest article, el nostre homenatge al
doctor Germà Colon Domènech, mestre de mestres.
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ENCUENTROS CON HISTORIA LITERARIA
(EN CASTELLÓN, SIGLO XIX)
Santiago Fortuño Llorens
Universitat Jaume I (Castelló)
Fundació Germà Colón

G

ermà Colón en sus trabajos se refirió frecuentemente a su
ciudad natal, sobre todo en el tratamiento de cuestiones
lingüísticas y sociolingüísticas de Castellón. En su prólogo a
Castellón en la literatura (2010) el propio autor nos evoca
recuerdos de su infancia y su temprano interés por la lengua catalana,
cuyos estudios representaron su aportación más relevante a la filología
románica:
Un xiquet juga al carrer. És el carrer d’Amunt de Castelló. En aquells temps no
hi passen cotxes, com a molt algun carro, i això permet de tenir tot l’espai per al
joc, que consisteix sobretot a caçar pixavins. Un temps després ja a l’Institut Ribalta li expliquen que els pixavins són «las libélulas» […] El xiquet era jo, […]
De les nostres lletres, no ens van parlar mai. […] A mi, que només havia vist el
valencià escrit en alguns papers satírics i de poc trellat, la lectura d’aquests versos
(es refereix a Cants d’Amor d’Ausiàs March) em va trasbalsar, i va ser el començament de la meua dedicació a les lletres de casa (FORTUÑO et al.: 2010, 7).

El presente trabajo, en homenaje al romanista castellonense, pretende construir una página de la historia literaria de su ciudad. En anteriores ocasiones (2002, 2006 y 2009), nos hemos centrado en la personalidad de Amalia Fenollosa y en su obra poética y narrativa, así como en
su epistolario. En esta ocasión, lo ampliamos a la relación, también literaria, de la escritora castellonense con algunos intelectuales relevantes del
momento.
1. CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO
Castellón era en 1847 una capital de provincia rural, más concretamente ésta alcanzaba los 193.385 habitantes, la capital superaba los
14.000 y el cáñamo era su principal fuente de riqueza. En agosto de
1838, las fuerzas del general Cabrera habían acuchillado a veintidós la-
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bradores, vecinos de Castellón, en donde la facción liberal poseía la supremacía. Pérez Galdós en «La campaña del Maestrazgo» (1899) de sus
Episodios nacionales noveló estos acontecimientos bélicos como también
hiciera el vinarocense Wenceslao Ayguals de Izco en El tigre del Maestrazgo (1846).
En España corrían tiempos difíciles. En 1843 había terminado la
regencia de Espartero alcanzando Isabel II su mayoría mayor de edad,
contrayendo matrimonio en 1846 con Francisco de Asís, duque de Cádiz. Adscrito al progresismo y a Espartero, en Zaragoza en1844, Jerónimo Borao y Clemente debió de apoyar el levantamiento del general Martín Zurbano, liberal en la guerra carlista, enfrentándose al general Prim,
quien en noviembre del mismo año fue llevado ante el paredón por orden
de Narváez, que gobernó de nuevo entre 1847 y 1849. Zurbano (1844)
lideró un pronunciamiento en el que proclamó la Constitución de 1837,
pidiendo la vuelta de Espartero. En 1845 se alumbra una nueva Constitución, que regirá la monarquía española, con un paréntesis progresista y
otro democrático, hasta el golpe militar de 1923. Destacan en el progresismo Espartero, protagonista en el Convenio de Vergara, pacto entre
militares, y Prim, promotor de la Revolución del 68:
En cuanto a España se refiere, el significado de las masas «progresistas» es análogo: el artesanado y los niveles inferiores de las clases medias españolas van a
pasar en pocos años, del realismo más entusiasta y mesiánico propio de 1814, a
las más arriscada oposición frente a los absolutistas, frente al clero, frente a los
moderados que gobiernan. La expresión «voluntad nacional» será su santo y seña; su ídolo, el general Espartero; su forma de acción política, la Milicia nacional
[…] y el motín (JOVER ZAMORA: 1967, 639).

El político e intelectual aragonés Borao en 1848 intentó organizar
una sublevación; estas actividades, junto con sus artículos en la prensa
zaragozana, le acarrearon la pérdida de la cátedra de Literatura general y
española, a la que había accedido el año anterior, y el consiguiente encarcelamiento. Más tarde, al triunfar la revolución de julio de 1854, organizó
la junta revolucionaria de su ciudad; fue diputado y director general de
Instrucción Pública. El 1 de octubre de 1849 pronunció el discurso inaugural, en la solemne apertura de los estudios de la universidad de Zaragoza, en calidad de catedrático de la universidad. En este parlamento
132
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defendía la libertad de pensamiento y de expresión y la relación entre la
literatura y la política:
He tratado de manifestar […] el aprecio que de las letras han hecho los personajes más ilustres, y cómo los más ilustres de ellos las han cultivado con cariño; el
espíritu liberal que ha solido dominar en los mejores ingenios, y el enlace que ha
tenido la ciencia con la religión y la política, con los adelantos y la gloria de las
naciones.[…] Yo, Señores, al ensalzar la literatura no he tenido en cuenta sino a
los literatos de espíritu recto y de saneado corazón, a los que toman la cruz de
los sinsabores del mundo, para seguir al Redentor de la civilización que es la
verdad (1849: 43).

lo que le reportó problemas administrativos como él mismo expone y
leemos en su epistolario a Víctor Balaguer (1849/52. R.1094 BibliotecaMuseu Balaguer).
2. AMALIA FENOLLOSA EN LA POESÍA FEMENINA DEL SIGLO XIX
Por su parte, Amalia Fenollosa Peris, hija de médico y de una ama
de casa, formaba parte de la denominada Hermandad Lírica (MAYORAL:
1990) compuesta de mujeres poetas extendidas por gran parte de España
(Carolina Coronado, Dolores Cabrera y Heredia, Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Robustina Armiño de Cuesta…) de quienes conservamos
composiciones poéticas y su relación epistolar. Resulta curioso cómo los
poemas de una joven de esta condición y lugar tuvieran acceso a revistas
tan distintas, a la par que reconocidas, en su época. La ayuda de Víctor
Balaguer, amigo y director de varios periódicos en Barcelona y bien relacionado culturalmente, lo facilitó. Otro tanto podemos asegurar de la de
Borao en los periódicos aragoneses. Algunas de las revistas en las que
hemos comprobado su participación son: en 1841, en Santiago de Compostela, en El idólatra de Galicia. Periódico sabatino de literatura, ciencias y
artes en general, historia moral y costumbres; en Madrid, en 1844, en El
Polichinela. Semanario joco-serio de literatura (frase desgastada) satírico burlesco y cien mil y una cosa más y al año siguiente en el Semanario pintoresco
español; El Bazar literario y La Sílfide. Periódico mensual de Literatura,
Ciencias, Artes y Modas. Dedicado al Bello Sexo y Pensil del Bello Sexo.
Colección de poesías, novelitas, biografías, artículos, etc [sic]. También, este
mismo año, en Córdoba El vergel de Andalucía. Periódico dedicado al bello
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secso [sic] y en Barcelona: El Genio. Semanario de Literatura, Arte, Teatro
y Modas. En Valencia, entre 1845 y 1848, en El Fénix. Periódico universal, literario y pintoresco e ilustrado con profusión de viñetas y hermosos grabados sobre piedra litográfica, cobre y madera; en 1846, en Madrid, La elegancia. Boletín de gran tono: Museo de las Modas y Novedades de París,
Londres y Madrid. Ya en 1847, Revista Vascongada. Periódico científico y
literario; Al siguiente año, también en Madrid, La Luna. Periódico para el
Bello Sexo. Historia, poesías, costumbres, modas, teatros, paseos, tertulias,
conciertos, charadas, cuentos, chistes en verso y prosa y andaluzadas; en
1848, El Cupido y la Luna. Periódico semanal de historia, poesías, costumbres, modas, teatros, paseos, tertulias, conciertos, cuentos y chistes en verso y
prosa. Dedicado al bello secso [sic]. Un año más tarde, en Sevilla, El álbum
de las bellas. Periódico quincenal de ciencias, literatura, artes y modas dedicado al bello secso [sic], por una sociedad de jóvenes sin nombre literario. Entre
1849 y 1851 publica en El Celtíbero de Segorbe. En este último año, en
Ellas. Gaceta del bello sexo. En El Despertador montañés. Semanario de
intereses materiales y literatura, y órgano oficial de la comisión del ferro-carril
de Isabel II, en Santander, entre 1850-1852. En su ciudad, en 1857, en El
Eco de Castellón, con el poema de circunstancias «Recuerdos históricos de
Almazora, improvisados en un día de campo». 1
3. EL BIENIO 1848-1849 EN CASTELLÓN
Las circunstancias deparan encuentros inesperados. Un político,
profesor y, por tres mandatos, rector de la Universidad de Zaragoza y
también destacadísimo dialectólogo, Jerónimo Borao —en 1859 publicó
Diccionario de voces aragonesas precedido de una introducción filológicahistórica, «que constituyen un total de 2957 voces, esto es, 2175 más que
la Academia y 2070 más que el Vocabulario de Peralta»— establece, a
causa de su exilio político, una relación amistosa y literaria con una joven
de Castellón, ciudad recoleta en el mapa español del siglo XIX, que es1

Con el título Poesías de la señorita Amalia Fenollosa, en edición y con prólogo de Domingo Díaz de Robles (1843) se publicaron sus poemas. Aunque nos consta que estuvo
catalogado en la Biblioteca Nacional, ha sido imposible el hallarlo al estar extraviado.
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cribía poesías y algunos folletines al estilo de la época. Gracias al catalán,
Víctor Balaguer, amigo y guía, ensancha sus amistades literarias, que le
abren las posibilidades de publicar en revistas y semanarios. La Academia
Literaria de Santiago le nombra Socia corresponsal (1841), el Liceo de
Valladolid y el de Valencia Socia de mérito en 1842 y 1843, respectivamente, y, en 1846, Socia corresponsal de la Sociedad Filomática de Barcelona. Se anuncia en la revista madrileña Semanario pintoresco español el
estreno de su obra teatral El desterrado (1845), que no llegó a representarse. Sus folletines El premio de la virtud (1845) y Malvina de Serhati
(1846) (Fortuño: 2010) aparecen publicados, en folletín, en El Genio.
Semanario de Literatura, Artes, Teatros y Modas y en La Lira Española.
Semanario de Música, Literatura y Teatros, ambos bajo la dirección de
Víctor Balaguer.
Por poderes, el 12 de septiembre de 1851 contraían matrimonio
Amalia Fenollosa Peris y el escritor catalán Juan Mañé i Flaquer (18231901), quien, entre otras dedicaciones profesionales, dirigió el periódico
Diario de Barcelona.
Corría el año 1847: el 25 de noviembre tomó posesión de Jefe político en Castellón Ramón de Campoamor y Ossorio. Muy pocos documentos, salvo los estrictamente administrativos, poseemos de esta estancia. En El Personalismo (1901, 339-340), se lamenta:
A fines del año 47 fui nombrado jefe político de la provincia de Castellón de la
Plana […] Instalado en mi ínsula, quise, como Sancho, ser justo y promover el
bien. ¡Inexperto! […] Al ver todos los pueblos de mi provincia no sólo deslustrados, sino negros como las alas del cuervo, mandé que se pusiesen todos blancos como el plumaje de los cisnes. […] Después de un año, fecundo para mí en
disgustos y me atrevo a decir que más fecundo para el país que gobernaba en
bienes positivos…

No llegó a un año en ser destinado, con el mismo cargo, a Alicante
para pasar posteriormente a Valencia. Jerónimo Borao desde esta ciudad
fue confinado a la capital de la Plana, por su implicación política liberal.
Es aquí donde llegan a conocerse Amalia y Jerónimo Borao. Otros escritores del momento, como los catalanes J. Mañé i Flaquer, Pau Piferrer,
junto al también preso político, el poeta salmantino Ventura Ruiz AguiÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 131-154
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lera, completan la nómina de ilustres personajes del momento, relacionados cronológicamente con la capital de la Plana.
No se ha podido encontrar constancia fehaciente sobre el desempeño, por estos años, de Amalia Fenollosa como Secretaria de la Junta
Benéfica (Traver: 1948, 171), cuya presidencia la ostentaba el autor de
las Doloras, lo que no empece la significación social y literaria de esta mujer castellonense. A ella le dedica Campoamor la Humorada XXª. «Tengo, Amalia, un secreto aquí escondido/que me hará enloquecer:/ escúchale… más cerca… así… al oído…» «Aunque soy ya tan viejo, has de
saber…» (Traver: 1948, 172; 1900: 385).
A su vez, la poeta de Castellón descifra su propia adivinanza de 1
de junio de 1849: «De autor de versos muy dulces/ es mi todo el apellido. / Y apellido es cual sus versos/ dulce, y de muchos querido.» en «Solución de una charada»: «Bello es el campo esmaltado/ al que tras dura
prisión,/ en su ambiente perfumado/ dilata su corazón. […] Siendo al
par de Campoamor/ más bello el sentido canto, / pintándonos su dolor,/
o de la dicha el encanto» insertas en el periódico de Literatura El Celtíbero
de Segorbe. (FORTUÑO: 2002, 336-337).
En efecto, en este bienio 1847-1848, —tras su vuelta, Narváez
acalla movimientos revolucionarios en la calle— se encuentran en Castellón, Don Ramón de Campoamor, gobernador civil y político, Jerónimo
Borao y Amalia Fenollosa. El autor de «El tren expreso» va a colaborar a
que el aragonés quede liberado de su destierro a las Filipinas como tuvieron que sufrir muchos de sus compañeros: Antonio Sánchez Moguel en
su Elogio de Jerónimo Borao (1880, 8) alude a una carta recibida por él
mismo de Campoamor, en la que refiriéndose a los presos, entre los que
se encontraba Borao, escribe: «No quise ponerlos a disposición del Jefe
político de Valencia que era el encargado de embarcarlos» (1880, 8) o en
esta otra de Ruiz de Aguilera: «Campoamor se portó con todos nosotros
admirablemente. Allí me leyó parte de sus Doloras y yo le leí parte de los
Ecos nacionales, allí mismo compuestos» mostrando un talante abierto:
«De su tolerancia, teniendo presente que en Madrid apenas nos conocíamos más que de nombre, cuanto le diga es poco» pues dado el momento político vivido «que no me quedasen ganas de escribir más en mucho tiempo» (1880: 8). Y gracias a que «no cabía ya más gente en el bu136
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que destinado a trasportar los infelices deportados» (1880: 9), no le llevaron a Filipinas, mientras que, al encontrarse Ruiz Aguilera en Alcora,
debido a «esta circunstancia», se escondió en esta población castellonense. En el epistolario de este trabajo aportamos más testimonios. De la
breve estancia de Ramón de Campoamor en Castellón (del 20 de octubre
de 1847 al 24 de septiembre de 1848), perteneciente al partido moderado, destacan la construcción del nuevo camino al Grao, el favorecimiento
de la Instrucción Pública obligatoria que erradicara el analfabetismo —se
había creado en 1846 el Instituto Principal de Segunda Enseñanza—, la
iniciativa de construir un teatro «por la gran influencia que en la civilización tiene este espectáculo» y el paseo en el Camino Real de Valencia. La
excesiva burocracia y, de manera especial, las malas relaciones del Jefe
político con el Ayuntamiento impidieron que los proyectos de nuevos
caminos entre los pueblos y con otras provincias se llevasen a cabo
(TRAVER: 1948, 177-196).
4. UN DESCONOCIDO EN LA BIOGRAFÍA DE A. FENOLLOSA: JERÓNIMO
BORAO
Hasta la década de los años sesenta del pasado siglo, la figura y
obra de Amalia Fenollosa habían llegado al estudioso de la literatura y al
gran público por el libro de Carlos G. Espresati, La juventud de Amalia
Fenollosa (1958), estudio meritorio que en algunos capítulos se convierte
en una biografía novelada y por «Amalia Fenollosa», artículo de Antonio
Manzano Garías en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura en
1962. La figura de Jerónimo Borao pasó inadvertida. Por su compromiso
político, su faceta de profesor, dialectólogo, poeta y dramaturgo, ha merecido elogios de sus contemporáneos «el más puro y elegante de los escritores aragoneses contemporáneos» (ZABALA: 1862, 6) y «Puede asegurarse que en nuestro siglo no cuenta Aragón entre sus hijos ilustres
ninguno tan aragonés, tan entusiasta de su región natal como Borao, ni
que le haya prestado tan señalados servicios en la esfera de las letras»
(SÁNCHEZ MOGUEL: 1880, 159) y, más recientemente, los de JoséCarlos Mainer:
Si una trayectoria cívica puede ser emblema de la publicación [Revista de Aragón] ésta sería la de Jerónimo Borao […] Y es que Borao encarnaba la dimensión
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localista de cuanto admiraban aquellos hombres: la profesión de fe romántica
que nunca desmintieron sus versos y sus dramas; la coherencia política de quien
fue ferviente esparterista (y como tal, cronista de los hechos zaragozanos de
1854) y, tras 1868, un amadeísta convencido; la condición de universitario que le
llevó a un largo-y, en cierto modo, fecundo- rectorado de la universidad de Zaragoza; la vastedad y variedad de una obra escrita donde la erudición peregrina y
la temática aragonesa predominan sobre la hondura del calado y las exigencias
de la especialización (1989, 9-10).

La figura de Jerónimo Borao ocupa parte destacada en el Romanticismo aragonés, en el ámbito cultural, político y universitario. Fue un
escritor que cultivó con destacado éxito, como ya hemos señalado, diversos géneros literarios: narrativa, teatro, poesía y ensayo, además de sus
estudios filológicos y, entre ellos, los de carácter dialectológico y de historia literaria. No fueron de menor fuste su implicación y compromiso
político, de tendencia liberal, que alcanzó más allá de sus fronteras regionales. Ello motiva e inicia la relación personal, afectiva, con la castellonense que se extendió al campo poético. Sus obras dramáticas y poesía se
centran sobre los temas patrióticos, la libertad y sus héroes, Zaragoza
siempre libre, «la Cincomarzada», que recuerda la lucha entre isabelinos
y carlistas habida ese día de 1838, los temas religiosos, el amor, el orientalismo, el homenaje a escritores y artistas … (AGUDO: 2008, 239-244).
Borao publicó en la imprenta Mariano Peiró su Opúsculos literarios
(1853). El primero de ellos, por encargo del rector de la misma universidad, fue la Memoria histórica sobre la Universidad Literaria de Zaragoza,
firmado en Castellón de la Plana el 15 de agosto de 1848 lo que demuestra cómo en esa fecha Borao se encontraba en esta ciudad o «tal vez porque la acabó durante una visita a Castellón a la poetisa Amalia Fenollosa
que como dijimos había conocido en sus días castellonenses de prisión»
(BORAO MATEO: 2014, 30). Con el título Historia de la Universidad de
Zaragoza y subtítulo Memoria escrita para la Dirección de Instrucción Pública se reeditó en 1869, en su segunda etapa de rector, y asimismo en
1987. También en Castellón y en estas mismas circunstancias, escribió
Ruiz Aguilera parte de su obra.
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5. AMALIA FENOLLOSA Y JUAN MAÑÉ I FLAQUER
Amalia Fenollosa contrajo matrimonio por poderes el 12 de septiembre de 1851con J. Mañé i Flaquer (Torredembarra, 1823), profesor,
periodista y director del periódico de Antonio Brusi Ferrer, el Diario de
Barcelona. Fue Pau Piferrer «el mejor crítico literario y musical que
hemos tenido» (GRAELL: 1903, 15), quien le recomendó y por sus delantales «por la costumbre de encabezar el Diario con ellos se habían hecho
verdaderamente famosos» (GRAELL: 1903, 81). En este periódico colaboró desde 1847 a 1854; desde 1845 en El Genio, a las órdenes de Víctor
Balaguer. En 1846, dirigió Barcino Musical y, más adelante, la Lira Española: «Mañé, pues, fue un gran Director de periódico, distinguiéndose
por una energía de carácter y una habilidad estratégica de que sería difícil
hallar otro ejemplo» (GRAELL: 1903, 51). Joan Maragall, desde 1890, fue
uno de sus colaboradores y en Estudis biogràfics lo describía:
Aquest era el Mañé que el públic coneixia, aquest el mestre de periodisme,
aquest aquell que el bon burgés de Barcelona esperava per començar a pensar
sobre tot lo que fos, aquest el català que inhibiex en las seva voluntat
l´enteniment i el sentiment, l´home de seny. (MARAGALL: 1930, 189).

Aun militando Mañé i Flaquer en la Unión Liberal «un eclecticismo político que recogía lo mejor de los dos mundos y no hacía acepción
de personas» (Juliá, 2008: 417), simpatizó en principio con la revolución
de 1868. Se afilió al movimiento católico liberal en España, liderado en
Francia por el conde de Montalembert, «y a partir de 1852 se le nota
gran interés en pro de la alianza de la religión con la libertad» (GRAELL:
1903, 87). En toda la biografía de Mañé, en ninguna de sus páginas Guillermo Graell alude a la castellonense ni a su matrimonio; sí la menciona
el conde francés en una carta del 3 de agosto de 1869, dos meses después
del fallecimiento de Amalia, ocurrido en el barrio barcelonés de Sarrià:
Mi querido amigo: acabo de saber por Mr. Lavedan la cruel desgracia que sobre
V. pesa. […] Muy lejos estaba de pensar en esta triste noticia, porque creía que
era V. y no su amada esposa, quien estaba amenazado por enfermedades»
(1903: 102)
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Fueron sus hijos, Margarita Antonia Amalia y Francisco Javier,
médico, quien obtuvo el doctorado en 1877 en la universidad de Barcelona con la tesis El automatismo cerebral ó sea la cerebración inconsciente.
Mañé participó en pro de la independencia de Cuba respecto a España. «En todo aquel periodo de gestación de las aspiraciones de Cataluña, Mañé constantemente las fue alentando, y otras veces promoviendo»
(GRAELL: 1903, 70) un regionalismo, más allá de lo estrictamente ideológico, étnico o cultural:
España es un conjunto, una federación de razas distintas, con distintos y muy
pronunciados caracteres: y nadie pondrá en duda, ni siquiera por un momento,
que la que puebla el suelo catalán es una de las que se destacan del conjunto, así
por sus cualidades físicas como por aptitudes morales. […] Y como la lengua de
cada pueblo es un instrumento apropiado a su genio, a su carácter y al estado de
sus sentimientos e ideas, de aquí que el catalán encuentre en la suya los medios
de traducir sus pensamientos que no sabe hallar en los otros, aunque éstos tengan cualidades de que carezca la suya. […] Observan los naturales de otras Provincias del Reino que a las catalanas las desfavorece mucho el habla, pues la necesidad de pronunciar vocales muy abiertas las obliga a descomponer las líneas
de su rostro, lo cual las condena a hacer una serie de visajes que las afea horriblemente. También se les nota como falta, y se atribuye a la misma causa, una
voz dura, sin flexibilidad, y una entonación sobrado alta». (1903: 71).

Su libro El Oasis. Viaje al País de los Fueros le mereció el sobrenombre de «vascófilo catalán del siglo XIX».
6. CARTAS DE AMALIA FENOLLOSA A VÍCTOR BALAGUER
Se conservan, en la Biblioteca-Museu Balaguer de Vilanova i la
Geltrú, cuatro cartas entre Víctor Balaguer y Amalia Fenollosa. Sus fechas eran el 30 de julio y 1 de agosto de 1848, 3 de julio y 25 de septiembre de 1849, redactadas en Castellón. Los asuntos literarios (interés por
la publicación de su folletín Malvina de Serhati, recepción de la revista de
Literatura y Teatros El Torna-voz (1847-48) se entremezclan con los
aspectos personales, afectivos y familiares que alcanzan rasgos de intimidad). El tono amigable y cariñoso de las cartas se aprecia desde los mismos encabezamientos: «Mi querido e inolvidable amigo», «Hermano
mío», «Querido hermano». Términos como hermano y hermana que
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encontramos frecuentemente en las novelas, poesías y epistolarios entre
los personajes y escritores del siglo XIX.
En las tres primeras, se cita y comenta la figura de Jerónimo Borao.
Por medio de ellas se pueden reconstruir estos encuentros literarios en
Castellón y las relaciones entre sus protagonistas. Así, en la dirigida por
Amalia a su amigo Víctor Balaguer, el día 30 de julio de 1848, comunica
su primer encuentro con Jerónimo Borao y la situación penal del mismo:2
El sábado anterior tuve el gusto de ver por primera vez á tu amigo Don Jerónimo Borao que está desterrado aquí pues aunque fué destinado á Valencia, un
compañero suyo quiso venir aquí donde tiene familia, y le arrastró también á él
consiguiendo permiso de las autoridades para variar de destierro.

Continúa en la misiva elogiando la figura del político zaragozano:
«El talento que adorna á ese jóven y las bellas cualidades que demuestra,
manifestadas públicamente por tí en algunas obras, y que puedo confirmar en su trato, me hacen muy agradable su amistad» con quien «todos
los días tenemos por la tarde nuestra sesión literaria».
Dos días después, le envía una nueva carta a Víctor Balaguer, en la
que, tras elogiar su poesía a los milaneses y valorarla favorablemente: «a
Borao, Aguilera y cuantos la han visto incluso yo, ya intelijentes, ya legos,
ha agradado en estremo», comenta la muerte del escritor Pau Piferrer:
En la última carta que escribiste á Borao donde le ponias una poesia epistolar
que me leyó él y me gusta mucho, ví con sentimiento que habia muerto Piferrer
de quien solo sabia estaba muy malo, y me lamenté como puedes suponer por la
perdida de esta joya catalana.

Amalia Fenollosa continúa ponderando la figura del zaragozano y
la de un nuevo contertulio, el salmantino Ventura Ruiz Aguilera, autor
de los Ecos nacionales, director de la revista literaria alicantina Los hijos de
Eva y que llegó a dirigir el Museo Arqueológico en Madrid:
No puedes figurarte lo que me alegra de conocer a Borao: es un jóven apreciabilísimo bajo todos conceptos y que honra al que concede su amistad: con él á

2

Respetamos en todas las cartas trasladadas a este trabajo las grafías, aun incorrectas, de
sus manuscritos.
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quien veo todas las tardes hablamos largamente de tí, porque te quiere en estremo: también he tenido muchísima satisfaccion en ver y tratar personalmente á
Ruiz Aguilera.

Otra nueva carta, en discurso narrativo, conservamos de Amalia de
fecha 3 de julio de 1849 a Víctor Balaguer, en la que intercala algún reproche:
Hace once meses que recibí la última carta del hermano mas caro á mi corazón,
[…] puesto que yo deseaba tener suyas: atribuía sí, a sus ocupaciones el que no
me escribiese, pero esta escusa vino pronto á no serlo para mí, cuando nuestro
buen amigo Borao, me empezó á decir en esas cartas las que él le escribia, y las
obras de literatura en que ocupaba el tiempo, mezcladas con la noticia de haber
estado ya con casa puesta y amonestado para casarse, y que todo se había deshecho: […] ¡y nada de ésto ha contado á su hermana! Ni una confianza, ni un
desahogo con la mujer que más le ha comprendido segun ha dicho mil veces, con
la que le ama con mas pureza y ternura…

La relación de Amalia con el intelectual catalán va más allá de lo literario. Sus textos (cartas y poemas) están impregnados de empatía y
mutuo cariño. El 25 de septiembre de 1849, la poeta castellonense le escribe largamente a Víctor:
Mi querido é inolvidable amigo: al fin recibí hoy hace 8 dias, el domingo próximo anterior, tu grata del 9, […] como adjunta viene otra, escrita en contestacion
de la que yo te diriji en 3 de julio, empezare por contestar á ella, haciendolo despues a tu última.[…] Las lágrimas brotaron de mis ojos á la vista de tus sufrimientos, y como tú pensé en tu hijo, en su horfandad en su abandono, en su
inocencia que le hacia acreedor a un maternal abrigo, […] aunque solo me lo indicas, pronto comprendí por qué su porvenir te hizo rechazar el enlace así como
alabé tus nobles impulsos de contraerle despues por ese mismo porvenir.[…] Sí,
hermano mio, mi alma aunque virgen de tan crueles combates, se coloca por su
misma sensibilidad en ese trance, aunque imaginariamente, y por lo que sufre así
adivina lo que habrás sufrido tú.

intercalando asuntos de cariz diverso:
Por Mañé y demás amigos á quienes siempre he preguntado por tí sé las obras
que has hecho desde la interrupción de nuestra correspondencia, inútil es decir
que anhelo poseerlas, y puesto que me adviertes te diga las que me faltan mándame tu Juan de Padilla que no tengo y Julieta y Romeo, pues aunque me dices
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en tu carta á que contesto que me la enviabas, sin duda te la olvidaste como á
ella, pues no la he recibido.

7. CARTAS DE JERÓNIMO BORAO A VÍCTOR BALAGUER
La correspondencia entrambos, compuesta de seis cartas, se mantiene entre 26 de enero de 1848, la primera, y la última, que por las fechas aludidas en ella, debió estar redactada más allá de 25 de noviembre
de 1849. Se trata de seis cartas, dos de ellas conservadas parcialmente, de
Borao a Víctor Balaguer también catalogadas en la Biblioteca Museu
Balaguer de Vilanova i la Geltrú. Como ocurriera con el epistolario entre
Amalia y Víctor Balaguer, también en éstas se mezclan temas muy diversos: proyectos y publicaciones, el favor del público hacia las mismas, el
ámbito sociológico literario, sus cuestiones personales y, entre ellas, sus
peripecias amorosas y las alusiones a Amalia Fenollosa. El encabezamiento de las cartas alterna, en confianza explícita, entre «Querido amigo
mío» o «Querido Víctor».
En carta del 26 de enero del 1848, desde Zaragoza, Borao le relata
«te diré el todo de mis viajes forzados», sus avatares en Valencia, su llegada a Castellón, su vuelta a Valencia con el posterior traslado a Cádiz y
Puerto de Santa María y su puesta en libertad, sus encuentros con otros
escritores así como los primeros pasos literarios:
El día 13 de mayo me oculté en Zaragoza, no porque temiese nada si se obraba
con justicia sino porque el caribe de Enciso no necesitaba este pequeño requisito, y porque me habían avisado y andaba en lista de futuros encarcelados.
El 1 de junio me restituí á mi casa á las 10 de la noche y el 2 á las 4 de la mañana
me registró la policía los papeles y me llevó á un calabozo de la carcel pública en
donde estuve incomunicado hasta el 23 del mismo mes sin que se me tomase
una sola declaración á pesar de mis quejas semanales á la visita del sábado.
El 23 salí para Valencia en unión con más de 40 compañeros, escoltado por la
guardia civil; á los 12 días llegué a dicha ciudad y fui puesto por horas en el presidio de San Agustín y después en la ciudad para carcel.
Apoco se me desterró á Castellon en donde conocí a Mendia Aguilera y Fenollosa.
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Apoco se me llevó al Presidio de Valencia se me embarcó en un guardacostas y
en 10 dias llegué á Cádiz y fui cerrado en el Presidio de la Carraca, en donde á
los dos días vi partir á casi todos mis compañeros para Filipinas, y de donde á los
25 (que fueron muy crueles) salí para Cadiz y para el destierro del Puerto de
Sta. Maria; el 6 ó 7 de octubre recibí la libertad y al cabo de un mes estuve en
casa después de pasar algunos días en Sevilla y Madrid.
Por dos veces estuve con la maleta bajo el brazo para tomar la fragata de Filipinas, y debo á la Providencia el haberme librado de tan dura expatriación; porque
he tenido la desgracia de estar enfermo aunque no gravemente desde el punto en
que llegué á Sevilla hasta hoy en que arrastro un penoso constipado.

le comenta, asimismo, cuestiones de carácter literario: revistas en donde
publican sus amigos, novedades teatrales de la ciudad, entre las que se
encuentra su segundo drama La condesa de Portugal y la mención a la
poeta castellonense:
En cuanto al movimiento literario de aquí, no es esta la época más desgraciada;
tenemos además del diario de avisos y del Boletín oficial, el Mosaico Zaragozano, la Esmeralda y la Juventud: en este último escribimos tus amigos; yo hasta
ahora no he dado á él sino la poesía que en Castellón me inspiró Amalia, porque
en cuanto á pereza sigo como siempre.
En el teatro hemos tenido tres comedias (nada menos) de Huici, á saber, Matilde, Lanuza María Calderón: dentro de la semana viniente se ejecutará según
creo mi drama la Condesa de Portugal, el cual me tiene un poco en berlina, mucho más cuando abrigo la idea de que los actores no han de llegar á la altura de
sus papeles, incluso la Floral.— Te participaré lo que resulte.
[…] Estoy pensando en estudiar un reinado de Aragon que ya tengo entre las
mientes, para producir un drama histórico-político-anti regio.

El 8 de diciembre de 1848, tras disculparse del largo periodo transcurrido incomunicados y desgranar tantos contratiempos, incide en su
apresamiento, ya relatado en su carta anterior y la consiguiente conmiseración de A.Fenollosa: «Algo sabrás de lo que me ha sucedido: parte de
ello te será desconocido »:
Ahora me hallo ya en mi casa, después de tantos contratiempos, […] En resumen: fui preso en Castellón de donde tuve el gusto de escribirte algunas veces, se
me trasladó escoltado á Valencia, se me puso allí en libertad bajo la fianza de
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Carvajal, se me prendió á los pocos días, y á los tres se me introdujo en el mistico
Aguila, de donde á los doce días se me trasladó al presidio de la Carraca. Llegué
á este punto el 30 de Agosto y debi salir el 2 de septiembre para Filipinas como
sucedió á 30 de mis compañeros, mas 7 de entre ellos tuvimos la fortuna de ser
excluidos de aquella fragata por falta de cabida, debiendo salir en otra á los 3 dias, lo cual llevaba para nosotros la desventaja de ser separados de nuestros amigos, y á mí me sucedió el separarme de los mas intimos. […] Este plazo de 3 días
fue alargandose con motivo de aguardar una cuerda de Madrid, la cual debio llegar el 26, dia en que ya nuestros pasos podían dar resultado favorable; mas llegada á Sevilla se la embarcó en un vapor y llegó en horas á Cadiz y el dia 19 ó 20
de la Carraca […] volvi para á estar en capilla, pero ¡cosa rara! momentos antes
del embarque fuimos milagrosamente salvados de él por una real orden y trasladados á Cadiz. […] En todo este tiempo he conservado el suficiente espíritu
porque he pasado por muchas privaciones y por días amargos de incertidumbre,
é ideas melancolicas. Mi familia en tanto ha excedido con su desconsuelo cuanto
yo podía imaginarme y mis amigos en general se han conducido como tales. Entre ellos doy un lugar muy preferente á nuestra poetisa Amalia que sé que ha
tomado una gran parte en mi desgracia.

El papel desempeñado por Campoamor, jefe político de Castellón,
fue crucial «cuando los individuos del partido progresista eran llevados
con cuerdas a bordo de buques que habían de transportarlos a Filipinas.
Entonces el Sr. Campoamor, obligado a desterrarlo le entregó un pasaporte, para el extranjero, salvándole de las penalidades de la deportación»
(TRAVER: 1948, 204-205).
Como hiciera en la carta anterior, resalta las novedades teatrales de
Huici: «Matilde drama de pocas pretensiones», «y su Lanuza drama de
ruido y de más mérito» añadiendo otras obras y autores del momento,
finalizando: «A Dios, buen amigo mío, volvamos a nuestras conferencias,
y recibe de nuevo la nunca interrumpida amistad de tu siempre leal»,
adelantándole que, a principios del año siguiente, aparecería el periódico
literario Juventud en el que colaborará.
Es destacable que el 27 de agosto de 1848, en el citado Águila, Jerónimo Borao escriba un poema de exaltación épica, con la dedicatoria
«A los jefes del místico Aguila. Los aragoneses conducidos a su bordo»
(1869: 31-34): «al nombre hispano/ tan esculpido en la historia, / […] a
la noble amistad de los hijos de Aragón».
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Las cuestiones literarias y las revistas en las que le solicitan sus colaboraciones llenan la primera parte de una nueva carta (según catálogo
de la Biblioteca –Museu Balaguer 1848/38) sin fecha:
He andado en efecto muy perezoso con el Bien público, aunque á decir verdad
me faltaba tambien materia, y creo que continuará faltandome, habiéndome de
limitar á teatros, diversiones si las hay, y algun suceso casual si es que ocurre.
[…] En cuanto á articulos literarios, haré lo que pueda aunque te confieso que se
me ha apoderado un esplín grande hace tiempo, casi igual a mi pereza habitual
que forman una pareja admirable para procrear composiciones literarias: aun así,
y si yo fuera un poco aplicado, hay aquí dos periódicos, La Juventud y el Mosaico, que me asan con reconvenciones, y sin estos hay en Alicante unos Hijos de
Eva (Mendia y Aguilera) á quienes ni siquiera he contestado habiendo recibido
hace mucho tiempo la invitación. […]

La alusión a Amalia Fenollosa introduce dos nuevos temas, el
amoroso y el de un personaje clave en las biografías de Víctor Balaguer y
de Amalia: J. Mañé i Flaquer. Fue aquel quien presentó a éste a la castellonense con la que en 1851 se casará:
Hace dos días recibí una carta de nuestra amiga Amalia Fenollosa por la cual he
sabido lo que no por ti, tu reconciliación con Mañé, asunto de que no te hablé
por no despertarte recuerdos amargos y por no entrar en terreno á donde tu no
me habias conducido: hoy también sucede esto, pero es ya diferente mi intromisión porque es al cabo para darte mi más cordial parabien: suponiendo cierta la
noticia de Amalia, no toco mas ese punto.[…] En cuanto á amores, dicen que
me caso: si algo de esto llega á suceder de lo cual todavía estoy distantísimo, te
contaré mis cosas relativas á ese asunto.
Ahí os van la Foral Montaño Saez y como sabrás, todos enemigos mios sin
haberlos yo tratado; porque ha habido manos ocultas interesadas en ponerme
mal con todos.

Finalizando: «Adiós, amigo mío: no dudes del sincero afecto de tu
siempre» (firma).
En su carta, fechada en Zaragoza a 16 de mayo de 1849, (en la Biblioteca-Museu Balaguer, 1849/11), Borao redacta un extenso comentario a su trabajo literario, más concretamente al Diario de avisos «diariamente cuya parte literaria que dirijo yo (gratis por supuesto)» y valora si
dará su Condesa de Portugal en otoño a esta compañía (de Lasala). Conti-
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núa sobre su posible casamiento y los inconvenientes personales y sociales que debe vencer, recriminándole su cautela en el tratamiento de ciertos temas:
Lo de mi casamiento no lo tomes tan á pechos, no va tan aprisa, y hay que vencer mas de un inconveniente de carácter y educacion, cuando no los haya de parte de los padres. —Pero ¿y tu amonestación y tu riña con tu familia? me dices las
cosas tan á medias, me cuentas tan pocos secretos que casi tengo que adivinarlos
al mismo tiempo que el público.

Sobre la Julieta y Romeo de Balaguer comenta:
A propósito, he leído esta mañana la bellísima advertencia final que has escrito
sobre tu Julieta y Romeo: mañana leeré acaso esta obra porque te avanzo que el
trozo leído lo he hallado rebosando espontaneidad, ternura y brillantez de colorido: hay pocos escritores que se reflejen tanto en sus obras como tú […] El director de la numerosa y lucida empresa de teatros de aquí es Lasala, en cuyo poder para tu drama: no sé si su excesiva rigidez lo hallara representable, porque
me pedirá el voto y ó me engaño mucho ó deberé darlo ventajoso.

Un espacio en blanco de casi dos líneas, a todas luces intencionado,
nos oculta información, sin duda de interés, para conocer más detalles de
la relación entre Amalia y Jerónimo Borao:
y que la Fenollosa de que en mi carácter hable […] y lo esta no menos porque
cree que ella es la primera desairada y que yo lo he sido solo por su causa: aunque yo no voy tan allá me sorprendía su conducta; pero doncel me ha leído un
parrafo en que Pepita le habla de una carta que me ha escrito y de otra que iba á
escribirme; ninguna he recibido, mas me doy por desenfadado sin más pruebas.

Muestra, seguidamente, curiosidad por el Curso de declamación o
arte dramático de Vicente Joaquín Bastán, por las memorias de Fátima
Letain y por conocer el segundo tomo de sus poesías: «Tengo deseos de
ver tu segundo tomo de poesías, y para cuando lo vea quisiera tener de ti
un poco de clave con que entenderlo bien». De nuevo, nos encontramos
con un espacio en blanco, con la consiguiente desaparición de unas líneas.3
3

En la Biblioteca-Museu Balaguer nos confirman que así han llegado y se encuentran en
el manuscrito original.
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En nueva carta, sin fecha, (en el mismo catálogo 1849?/52 R.
1094) le comunica a Balaguer que le encargaron la lección magistral del
inicio del curso 1849/50 reportándole nuevos desencuentros políticos:
Desde que no te escribo, han pasado para mí algunas alternativas sumamente
disgustosas, vg. me he quedado sin ilusiones de amar y sin una muchacha á
quien decir en prosa lo que con tal sentimiento y gala no las se decirles en prosa
y verso sin descansar ni cansarte; otro vg: pronuncié el discurso inaugural en la
Universidad, versaba sobre la importancia de la Literatura, halló el Rector tendencias liberales, dió parte al gobierno, resolvió este mi suspensión, con mas la
in-circulación de los ejemplares, marché á Madrid el 25 de octubre se firmó el
15 de noviembre mi reposición aunque no se levantó el entredicho de los ejemplares, y entré en Zaragoza de regreso el 25: tuve una vehementísima conferencia con Gil y Zárate:

Le recomienda las traducciones de un compañero de destierro «el
cual llegó a Manila donde estuvo tres meses, […] desea que, aunque se le
dé muy poco, se acepten en las Joyas del Teatro». Y, otra vez más, cita a
Amalia Fenollosa y expone su opinión acerca de Víctor Balaguer:
Hoy escribo á nuestra querida amiga Amalia, la cual con la frecuencia no grande
con que me escribe me suele hablar de tu persona a quien me pinta como tipo
del más acabado amor, y del más acabado amante.

añadiendo un nuevo tema: las ventajas de ser casado o soltero:
Cuéntame […] dime algo de si te va bien con el sexo enemigo, y cuando te casas
para que descanses de los cuidados de soltero… y entres en los de casado que
nunca son tantos: he observado que prueba bien en general á los escritores el
santo yugo, y que no les es tan aristotélico como lo parece. Yo que he estado á
punto de decir «ahí va mi (y la carta está inacabada).

Borao, en una nueva carta (en el catálogo mencionado de la Biblioteca-Museu Balaguer, con la signatura R. 1849, 64) insiste en el mismo
tema: las relaciones amorosas de Balaguer:
Querido Víctor. ¡Que laconico estas y que de paso me das una noticia que como
importante en sumo grado para tí, debes pensar que lo ha de ser para los que
como yo te desean ardientemente una felicidad que mereces! Hablo de tu enlace,
cuya primera noticia la tuve por Amalia la poetisa y la oficial por tí, como si me
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hablaras de una nueva traducción. No por eso indago nada, pero sí deseo que
seas un poco más expansivo,

manifiesta su interés por su obra teatral En el crimen va el castigo ó La
condesa de Portugal, describiendo pormenorizadamente el mérito
conseguido por la crítica exigente, aunque
Te remito mi obra, leela; ponte como lo haras en las condiciones de un literato
al concebir su pensamiento, y dime francamente lo que te parece: […] se me ha
exagerado muchísimo su mérito por críticos exigentes: yo no por eso he adquirido vanidad para tanto como convencerme de que una despreciable pandilla de
aquí tiene razón, no puedo hacerlo.

y finaliza el texto de la carta, parcialmente conservada, considerando los
aspectos de la corrección de la obra, con ruegos a Mayol para apremiar la
fecha de su impresión y acordar los modos de compensarlo:
y en cuanto á su precio, haz absolutamente lo que quieras […] porque á trueque
de hacer que se lea, en lo mas está empeñado mi amor propio, consentiré en mas
venderlo ó regalarlo. Claro es que tu debes ponderar á Mayol la mercancía.

Jerónimo Borao se casó el 1 de mayo de 1854 con María del Carmen Peg y Correas (BORAO MATEO: 2014, 47). Tres años antes, Amalia
Fenollosa contrajo matrimonio con J. Mañé i Flaquer.
8. POEMAS DEDICADOS
También los poemas, sometidos a la estructura estrófica regular y
la mayoría, dedicados, muestran la amistad entre estos escritores. Algunos son de circunstancias, en otros existe una destacada estilización y su
adscripción a la moda romántica es la imperante. El yo poético se dirige
en apóstrofe a un tú en actitud admirativa y exaltante, atribuyéndole apelativos (bardo, vate, trovador, cantor…) frente a las fórmulas más directas
y de amistad en sus cartas. Las imágenes referentes al amor son vivas,
hiperbólicas cuando no tópicas. Los clasificaremos por su autor y destinatario mostrando los rasgos específicos de cada uno de ellos:
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8.1 DE AMALIA FENOLLOSA A JERÓNIMO BORAO
Las fechas de estos poemas se extiende entre el 8 de agosto 1847 al
16 de febrero de 1851.
«El crepúsculo» «A don Gerónimo Borao en prueba de afectuosa
amistad». El Zaragozano, 29 de julio de 1850, p.3, fechado en Castellón a
8 de agosto de 1847. También se halla en El Despertador Montañés, 28 de
septiembre de 1851.
Poema de queja, en octavas italianas, de tono romántico por la tristeza y la pena que atormentan al yo poético amante puesto que: «Cuanto
oigo y miro en rededor unido/Cuanto a mi ansiosa vista se presenta,
/Mis males y mis dichas acrecienta,/Vida y tormento con afán me da.//
[…] La diosa del amante y del poeta/ Desde el cenit al universo encanta,/
Y tras tanto luchar y duda tanta/ Vuelve a mi pecho la amorosa fe.///»
«Amor por desdén» Oriental. «A D. Gerónimo Borao, en prenda
de amistoso afecto», fechado en Castellón a 1 de agosto de 1848. Diario
de Zaragoza. Periódico de Avisos, 26 de noviembre de 1849, p.3.
Poema en redondillas, en el que se alterna la queja litánica del caballero en pro del galardón con la exaltación de la belleza de la mujer mora desdeñosa, la belle dame sans merci. Como en la composición provenzal, la paradoja, la hipérbole, la sinonimia, la reiteración son algunos de
sus elementos retóricos y, tras la consecución del amor, «Con él cobraré
aquel brío/Que nos guía a la victoria, /Con él lograré la gloria /Que embelesa al pecho mío.// »
A continuación, incluimos otro, sin expresa dedicatoria y que por
su contenido podría considerarse que el destinatario fuera también Borao, o quizás Balaguer, con quienes la poeta castellonense mantiene por
estas fechas una relación afectiva exhibida en su epistolario:
«Un delirio de amor» «A él». 8 de julio de 1849. El Celtíbero. Periódico de Literatura (Segorbe, 1849-1851). Sextetos-liras y octavas reales. Poema apasionado, con influencias clásicas y contrafacturas a lo
profano:
¡Oh tú a quien amo con delirio ciego,/ peligroso mortal a quien admiro/ y por
quien gimo en mi desdicha insana!// [...] Bardo de amor, que en mis dorados
sueños/ contemplo tan sensible como amante/y en mis delirios como a Dios
adoro,/ ¡ven! Y sin torvos ceños/ gozaremos al menos este instante/ de la espe-
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ranza el sin igual tesoro// [...] Céfiro suave para mí es el noto,/ si percibo a tu
lado sus rigores./ En el silencio de la noche umbría/ la espesura del soto/ encubre con afán nuestros amores,/ y un rayo de su luz la luna envía.// [...] ¡Adorado cantor! ¡Ven a mis brazos!/ nada me arredra si tu amor poseo/ y constancia
me jura eternamente./ En sempiternos lazos/la unión estrecharemos que deseo,/ y dichoso serás eternamente.// [...] Acaricia la brisa regalada/ mis blondos
rizos y con ellos juega,/ mientras en mi pasión enajenada/ a un delirio de amor
me rindo ciega./ Besa pues mi mejilla sonrosada/ que una lágrima dulce, suave
riega,/ y yo tu frente besaré do brilla/ la noble ciencia que al perverso humilla.//

8.2 DE AMALIA FENOLLOSA A VÍCTOR BALAGUER
Amalia dirige a Víctor Balaguer «Simpatías», «A mi apreciable
amigo don Víctor Balaguer», en Castellón a diciembre de 1844. Publicado en El Genio. Semanario de Literatura, Arte, Teatro y Modas (18441845). Se trata de un poema, con predominio de serventesios y octavillas,
que, tras un comienzo con interrogaciones anafóricas, adquiere un tono
vivo y expresivo (hipotiposis): «¿Qué fuego es ése, que verter intenta/ la
inspiración en mi agitado seno,/ si fluctuando en funeral tormenta/ de
acerbos males se contempla lleno?»; la realidad está presente desde el
recuerdo y la añoranza: «Una a una en amargos sinsabores/ convirtió mis
hermosas esperanzas,/ y del bello vergel de mis amores/ desterró las
amables confianzas» y continúa la exaltación épica del poeta al que invita
a «Trovador, hermano mío,/ cuyo laúd sonoroso/ vibró para mí armonioso/ hondos cantos de aflición,/ no me invites a que pulse/ mi bronca,
discorde lira,/ que sólo a mi mente inspira/ cantares de maldición// […]
Canta ¡sí! Ya que bardo lastimero/ de la brillante y sin igual Barcino, /
del dolor en el áspero sendero,/ nos ha juntado nuestro mal destino.//
[…] Canta ¡sí! Nuestros lazos fraternales/ se forman de ardorosas simpatías,/ a tu amada, tus versos inmortales,/ a mi amante, mis tristes armonías.»
«A mi querido amigo y hermano D. Víctor Balaguer», «Poesía» de
despedida, hallado en un manuscrito fechado en Castellón, 12 octubre
1845, posiblemente tras un viaje del poeta catalán a la ciudad de la Plana:
Vate sublime de la fiel Barcino/ que tu cuna entre flores colocó,/ genio que de la
vida en el camino/ la antorcha de las ciencias alumbró. […] y si Valencia la ciudad preciada,/ la del Turia y el cielo de zafir/ te aclama por cantor, dejando or-
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nada/ esa frente que miro relucir;/ esta pobre hermana, poetisa oscura/ en el recinto fiel de Castellón,/ un porvenir bellísimo te augura/ mayor del que se forja
tu ilusión.// […] Parte en buen hora trovador del suelo/ que vio mi infancia y
mis dolores mira,/ propicio sea a tu viaje el cielo/ hasta pisar el pueblo que te
admira.//

Como una muestra más de la estima mutua habida entre ambos, es
el soneto «Para el álbum de mi querido amigo y hermano D Víctor Balaguer», 29 de julio de 1849, en El Celtíbero de Segorbe, con su final: «Pero
más grato, hermano idolatrado,/ me es disfrutar tu fraternal ternura/ y
escuchar los concentos de tu lira.// Más grato, a quien te ha visto y admirado,/ recordar de tu alma la dulzura/ y acatar ese numen que te inspira.»
8.3 DE VÍCTOR BALAGUER A AMALIA FENOLLOSA
El poema extenso, alternados serventesios y octavillas, «Melancolía» de un joven Balaguer, en Barcelona el 22 octubre 1844, publicado en
el periódico El Genio, está dedicado «A mi amable amiga la señorita doña
Amalia Fenollosa». Con apenas veinte años, adopta el poeta la pose, en
consonancia con el momento literario, suplicando que el canto lírico refrene el sentimiento desbordado romántico:
Triste es vivir en la desierta arena/ que hospitalaria imprime nuestras huellas,/ y
abatirse cual cándida azucena/ ¡y extinguirse cual pálidas estrellas!// […] Mil
veces en mi ardiente fantasía/ un porvenir riquísimo forjé,/ y embriagado de
amores y armonía/ con dichas y placeres yo soñé.// […] ¡Morir!... Quiero morir. Ya no es la tumba/ sino un lecho de flores para mí./ La frialdad de la brisa
que allí zumba/ disipará mi ardiente frenesí.// Poetisa, hermana mía,/ al aire
suelta tu acento,/ y ondule presa del viento/ tu solitaria canción./ Canta, canta
tus amores,/ canta, canta tus querellas,/ lo bello de las estrellas, / lo bello de la
creación.//[…] Canta, mujer. Tú comprendes/ de las flores la poesía, / de la aurora la armonía, / del mundo todo la voz; y al son de inspirada lira/ ya elevas
queja amorosa, / ya alzas trova candorosa/ al que de dioses es Dios.// [...] Vibra
la lira, poetisa, / suelta al aire tus cantares,/ y extínganse mis pesares/ al compás
de tu canción.//

9. CONCLUSIONES
En la mitad del siglo XIX, una joven poeta castellonense, Amalia
Fenollosa, aglutina en su ciudad natal a un grupo de escritores e intelec152
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tuales, catalanes unos (con Joan Mañé i Flaquer contraerá matrimonio) y
de distintas procedencias, aragonés, asturiano y salmantino, los otros. Se
vive una situación histórica y política de banderías, ante la que algunos de
ellos están comprometidos, sufren el destierro por su causa y lo testimonian en sus escritos.
Presentamos una serie de cartas que tanto nos ayudan a descifrar
sus obras cuanto rastrean las vivencias personales y afectivas entre ellos.
Sus poemas, por su parte, transpiran sincera amistad, expresan las vivencias literarias y contribuyen a confirmar el estilo y tipología lírica de su
época. En síntesis, unos encuentros fortuitos en el Castellón decimonónico redactaron un capítulo de la historia literaria.
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UN TAST DE LÈXIC1 EQUÍ DEL SEGLE XIV EN UN MANUSCRIT DE
MORELLA
Lluís Gimeno Betí
Universitat Jaume I, RABLB
«…m’encamine nu al camp
dels qui no desitgen res i, trànsfuga
delerós,
abandone el partit dels rics…»
Quint Horaci Flac
(Odes, III, XVI, vv. 22-249)
In memoriam
Germà Colón Domènech

L

a revista Ítaca. Revista de Filologia em demana una col·laboració
per al número extraordinari dedicat a l’amic i mestre Germà
Colón en un homenatge pòstum. El treball havia d’anar en la
línia més estimada per ell, com és el lèxic, i dins aquest àmbit
de la recerca hi ha tot un camp quasibé sense birbar: els texts no literaris,
camp que ofereix grans possibilitats de recerca per al lèxic, que en moltes
ocasions és desconegut o escassament estudiat pels nostres diccionaris
històrics. Aquesta mena de texts ja van atraure l’atenció de Colón fa
molts anys, i així ho va deixar escrit en més d’una ocasió.
Em propose donar a conéixer una petita almosta de paraules extretes d’un manuscrit de Morella del primer terç del segle XIV sobre menescalia, que estic estudiant des de fa temps amb uns altres investigadors,2
una aproximació del qual ja vaig publicar en dues ocasions,3 i que tenen el
1

Les definicions dels mots que apareixen en aquest treball provenen quasi totes del
DCVB, però en algun cas del DNV i del DIEC-2. La documentació dels mots prové
del CICA, CIVAL, DCVB, DECLC i del Vocabulari del català medieval de L. Faraudo
de Saint-Germain.
2
Vicent Garcia Edo (Universitat Jaume I) i Lluís Cifuentes Comamala (Universitat de
Barcelona).
3
«El Llibre de menescalia de la Societat Castellonenca de Cultura: Aproximació lingüística i codicològica». Magnificat Cultura i Literatura Medievals, 4, 2017, 107-129. ValènÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 155-187
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valor de documentar lèxic inèdit o quasi inèdit o amb avançament de
datació d’alguns mots en un àmbit poc treballat com és la menescalia.
ARISTELLA, ‘Malaltia que ataca els peus dels cavalls i muls’, del llatí
*aristĕlla,4 ‘petita aresta’. Hi ha també el terme arístol ‘inflamació aguda i
sèptica dels dits’. Documentat únicament pel DCVB, pels corpus informatitzats i per Faraudo al segle XV a Dies (Llibre de Menescalia); el
nostre exemple n’avança en més d’un segle la documentació.
A bèstia que á royia e·ls travadors, la qual royia s’apelle aristella, \la/ qual senblant sequa d’ivern; et core-li d’aygua. [20v].

BRAÇCH/BRACH, brac ‘fang’, ‘apostema’, ‘pus’, de *bracu, de procedència cèltica5 ‘pantà’, ‘llot’. Documentat entre els segles XIII, XIV i XV.
E fe-li’n enpastre; e refresca-li cascun dia .Iª. vegada, e tro a .III. o .IIII. dies, que
s’i faça braçh. E si no exie la espina ab lo brach, posa-y sus lo gàlbano, ço és una
goma, tro·n sie exida. [12r].

CALCADA, de calcar ‘petjar, comprimir amb el peu’, del llatí călc re,
‘trepitjar, premsar [raïm], pitjar’ (< calx ‘peu, taló). És documentada en
moltes obres i autors llatins, com ara Virgili: «… ompli’ls d’aquesta terra
dolenta, pastada amb aigua, d’una font dolça, i calciga-la…»,6 Cató: «…
quan hauràs cobert bé les arrels, pitja bé, que l’aigua no hi faça mal»,7 etc.
La forma que apareix al manuscrit no és documentada enlloc, però calcar
ho és al segle XIII (Ramon Llull) pel DCVB i Faraudo, que inclou també
un citació de Pere Pasqual (Històries religioses).

cia, reproduït amb algun canvi a «Un llibre de menescalia de mitjans del segle XIV.
Aproximació lingüística i codicològica», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
XCIV, 2018, 5-31. Castelló de la Plana
4
Vide també DECLC, I: 374b.
5
El cèltic ha donat en francés brai, en provençal brac, en italià brago, en portugués brejo
(cfr. DCVB, s.v., FEW, I, 489 i DECLC, II: 185b).
6
«… huc ager ille malus dulcesque a fontibus undae / ad plenum calcentur…» (Georgicon, II, vv. 243-244)
7
«… ubi radices bene operueris, calcare bene, ne aqua noceat.» (de Agri Cultura, LXI, 2)
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Puys lava-li la nafra ab del vi calt, e pren la clara del ou, ab aytant d’oli, e bat-lo
tant tro torn blanch, et unta’n ab .Iª. ploma la nafra, e met .Iª. cala d’estopa no
trop calcada, que la carn li pusqua créxer. [11r].

CINGLES, plural de cingla ‘corretja o faixa de cuiro o de cànem, de
devers deu cm. d’amplària, que passa per davall el ventre d’un animal de
càrrega i serveix per a subjectar la sella, bast, albarda o altre aparell’, del
llatí cingŭla, ‘cingles’, ‘ventreres’, ‘cinyells’. Varró: «Per tal que no els nafren les bésties feres, els posen collars que se’n diuen «melium»,8 o siga un
cinyell entorn del coll…».9 Documentat des de finals del segle XIII fins al
XVI (primera part).
E puys cou-ne més e fe’l sagnar del esperonal .I. palm prop l’espatla, de cascuna
part, e posa-li la sela, e posa-li les cingles sobre las sagnias, et cíngla’l bé et en
tanquarà la sanch. [8r].

CLAU DE FERRAR, referit al clau usat per a ferrar bous i cavalls, etc.,
del llatí clāve. És documentat a bastament pels autors llatins de totes les
èpoques. Per exemple Cató: «Fes planxes sòlides, amples d’un polze, amb
doble rebava, que es fiquen amb claus dobles, que no s’afluixen»,10 Plini el
Vell: «… l’escaire, el nivell, el torn i el clau, per a Teodor de Samos…»,11
Pal·ladi: «Però si hi ha roure disponible i falta alzina, cal tallar el roure en
taulons fins i posar una doble fila de taulons rectes i de través, fixats amb
un gran nombre de claus»,12 etc. Documentat des del segle XIII fins a
l’actualitat.

8

collar clavetejat de gos de caça.
«Ne vulnerentur a bestiis, imponuntur his collaria, quae vocantur melium, id est cingulum circum collum…» (Rerum Rusticarum, II, IX, 15)
10
«Cunicas solidas latas digitum pollicem facito, labeam bifariam faciat habeat, quas
figat clauis duplicibus, ne cadant» (de Agri Cultura, XX, 2).
11
«… normam autem et libellam et tornum et clauem Theodorus Samius…» (Naturalis
Historia, VII, LVI, 198)
12
«Sed si quercu subpetente aesculus desit, subtiliter quercus secetur et transuersus
atque directus duplex ponatur ordo tabularum clauis frequetntibus fixus» (Opus Agriculturae, I, IX, 3)
9
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A bèstia sotsbatuda, aplana-li lo peu et adoba tant tro vingue entre·l mort e·l viu;
e puys prin .I. ferre calt sotil, com .I. clau de ferrar, et forada-lo-li menut menut,
no trop pregon, tro n’isqua .I. poch de sanc et de poyrit, si i és. [15v-16r].

CREBACES, plural de crebassa ‘clivell; obertura estreta i llarguera, produïda a un cos per sequedat, fred, vellura, malaltia, etc.’, del llatí
*crepacĕa. Documentat en els segles XIV i XV pel DCVB i per Faraudo.
Els corpus informatitzats no el recullen.
Actualment, se’n coneixen algunes variants carabassa, cebrassa, cribassa, quirbassa, etc.
A bèstia qui agués crebaces e·l travador, unta-li primerament con13 l’oli caüt calt
tro a .III. jorns. E d’aquí avant lava ab lo vinagre calt, e can serà exut met sus .Iª.
goma qui s’apella trobentina. E fe açò tant cascun dia tro sia garit. [13r].

CROPA, variant de gropa ‘la part posterior de l’esquena d’un quadrúpede, especialment d’un animal de peu redó’, del fràncic kruppa, cognat
del gòtic, probablement per conducte de l’occità antic cropa. Sota la
forma que apareix al manuscrit és desconegut pels nostres diccionaris
històrics, repertoris lexicogràfics i corpus informatitzats. La forma
habitual i documentada és gropa, que és documentada entre els segles XIV
i XV.
E puys lo cou en lo flanch ab aquel ferre redon, de cascuna part .III. puntures, e
sus per l’esquena .IX. puntures del cap de la cropa ensús .I. dit, a través de la una
a l’altra. [5v].
A bèstia qui fos taylada, ab espasa, si fos en cropa met alí gran cala d’estopa
muylada, en sabó moyl, et en sagí fus… [10v].

CUYTURA, cuitura, ‘escaldadura’. Del llatí coctūra, ‘cocció’. El trobem
documentat a Plini el Vell: «Hom obté el mateix resultat pel procediment d’Apici, és a dir, macerant la col amb oli i sal abans de coure-la.».14
Documentat entre els segles XIV i XV.
13

Aragonesisme? = amb.
«nitrum in coquendo etiam uiriditatem custodit, ut et Apiciana coctura, oleo ac sale,
priusquam coquantur, maceratis.» (Naturalis Historia, XIX, XLI, 143)
14
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… puys d’aquí avant lava-la-li la cuytura ab l’orina .III. o .IIII. vegades lo dia, tro
sia garida. [9v].

ÇABEZANA, cabeçana del llatí capitiana, que l’Alcover-Moll remet a
cabeçada ‘conjunt de corretges entrelligades que subjecten el cap de la
bèstia cavallina quan ha d’estirar un vehicle’, terme vivent en valencià general. El DECLC no recull cabeçana. La documentació de çabezana o
cabezana és nul·la; per a cabeçada tan sols el DCVB en recull dues citacions del segle XVI. Cabezana sembla ser forma antiga i aragonesa.15
E puys forada-li ab .I. ferre calt, là hon té la çabezana dret la intre, en tro en l’os.
[5r].

DESFERA, desferra forma verbal de desferrar, llevar a una bèstia les ferradures de les potes. Compost del prefix des- i el verb ferrar. El verb desferrar, amb el sentit de llevar les ferradures, és documentat pel DCVB i
Faraudo al segle XV (M. Dies) i per Faraudo al XIII (Llull). Els corpus
informatitzats no recullen aquesta accepció.
A bèstia qui á peana en la lengua, forada-li ab .I. ferre calt sotil per mig, .III. dits
prop del cap e de la lengua. E pren mel et pebre, e vinagre, bolit ensems; e lava-li
cascun dia .II. o .III. vegades.
Puys deffera’l de tots .IIII. los peus; obre’ls-li bé e casca-li los cals ab .I. ferre calt;
e ten-los-li bé ab seu de moltó, et ab cera.
E si per aventura li esclatava la peana entre’l pèl et la ungla, colpa-la-li ab .I.
colteyl el cap del mal, e rega-la-li ab .I. ferre calt en loch de la ungla, perquè el
mal no puxa créxer. [4v].

DESELADA, dessolada, derivat de dessolar ‘fer-se mal a la pota una
bèstia desferrada’. Format damunt sola, amb el prefix negatiu des-.
Recollit tan sols pel DCVB i pel CIVAL, però aquest amb un sentit
diferent al del manuscrit. No n’hi ha documentació escrita.
A béstia deselada, fe-li .Iª. estopada lo primer dia del blanch et de la sal, et l’altre
dia lava’l-li ab lo vinagre… [16r].
15

Cfr. DECLC, II: 551b.
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 155-187
ISSN 2172-5500

159

ÍTACA

ENCLAVADA, enclavar ‘ficar malament un clau o claus de ferradura en
ferrar una bèstia, de manera que li entren dins la carn i li fan mal’del llatí
*inclavare ‘Ficar un clau o claus; subjectar amb claus’. Apareix citat al
GMIL com a ‘clavum in equi pedem altius infigere’ ‘enfonsar un clau en
la part més alta de la pota del cavall’. Documentat al segle XV (DCVB,
Faraudo)
A béstia enclavada, cerca la enclavadura soptilment, et puys met en la
enclavadura .I. poch de sal, et de sobre la sal .I. poc d’esponia et de polmó
d’alguna béstia… [15r].

ENCLAVADURA, ‘ferida causada a un animal de peu redó per
clavament defectuós de la ferradura’, derivat d’enclavar. Documentat
entre els segles XIV i XV (DCVB, Faraudo).
A béstia enclavada, cerca la enclavadura soptilment, et puys met en la
enclavadura .I. poch de sal, et de sobre la sal .I. poc d’esponia et de polmó
d’alguna béstia… [15r]

ESCARSA, escarça forma verbal d’escarçar, ‘esgarrar, desbudellar, ‘perforar, foradar. Segons el DCVB prové de l’italià squarciare, mateix significat. Del llatí vulgar exquartiare. Documentat solament pel DCVB amb
una citació d’A. Febrer (traducció de la Divina Comèdia, segle XV). El
nostre document es converteix, doncs, en la primera atestació en català.
A bèstia qui agués porrets, frega-los ols (sic) li escarsa tant tro sagnen. [12v].

ESCATIRONS, escatir ‘tallar una cosa sobrera; escapçar (ungles, pèls,
bec, plomes, etc.)’. Potser derivat de escata. No és recollit pels diccionaris
històrics ni tampoc pels repertoris lexicogràfics. En desconeixem documentacions.
A bèstia fort de boca, trau-li los escatirons e pren mel, et sal, e pebre, e comí, e
fe’l bolir tot ensemps. [4v].

ESPARVAYN, esparavany, ‘sobreòs o duralló que es forma en el ballador del genoll de les cames de darrera de les bèsties cavallines, i que els
impedeix el moviment de la garra’ de procedència incerta. Se n’ha propo-
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sat l’ètim gòtic sparwa, sparwans ‘pardal’, però Meyer-Lübke (REW
8125) hi posa objeccions. Documentat al segle XV pel DCVB i Faraudo
(aquell, poua d’aquest)
A BÈSTIA JOVE QUE À ESPARVAYN. Fa-la hom ralar menut ab fere calt, et pren
hom merda d’ome et posa-la-li hom per .III. dies16 desús, et refresca·u hom cascun dia, tant tro lo mal és fenit. [19v].

ESPERONAL, es tracta del nom d’una vena situada a la part de l’esperó,
del qual deriva, terme que prové del fràncic *sporo ‘donar una coça’,
‘prominència punxeguda i sobresortint’. Desconegut pel DCVB i Faraudo. No documentat tampoc pels nostres corpus informatitzats.
E si aquel mal tornava en refendetura, fes sagnar de la una vena del col e dels
flanchs, et de la vena del esperonal d’amdues parts, puys no·ls dons a menjar tro
sia guarida, ni’l lexes gaure [7v];
E puys coure més e fer·a sagnar del esperonal .I. palm prop l’espatla, de cascuna
part, e posa-li la sela, e posa-li les cingles sobre las sagnias, et cíngla’l bé e en tanquarà la sanch [8r];
E fe·l sagnar de la vena del esperonal, tant hauràs feyt lo primer cristeri. [8r];
A bèstia qui agés lo verme qui·s s’apela «farsum», per lo cors o per les cames, fela sagnar de la vena del esperonal de la creu et de les cuyxes dintre… [9v]

ESPINA/SPINA, espina ‘punxa que apareix a la pell d’un animal’, llatí
spīna. És una paraula que apareix documentada en llatí de totes les èpoques per molts autors. En posarem uns exemples: Varró: «… espinada ni
eminent ni corba…»;17 Virgili: «… la seua espinada és doble i li corre al
llarg dels lloms…»,18 etc, però amb l’accepció d’una mena de malaltia o
d’alifac és més aviat medieval, documentada, per exemple al Dizionario di
medicina, chirurgia ed igiene vaterinaria, volum V (R-Z), pàg. 296,19 i
16

Duplicat al manuscrit: dies.
«… spina neque eminula neque curua…» (De Agri Cultura, II, IX, 4)
18
«… at duplex agitur per lumbos spina…» (Gerorgicon, III, 87)
19
«spina ventosa, lessione del tessuto osseo nella qualle l’osso si dilata in una parte di sua
lunghezza, e come se vi si fosse soffiato entro. È dessa una irritazione, una
infiammazione cronica della membrana interna dell’osso, la quale produce effetti varii
17

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 155-187
ISSN 2172-5500

161

ÍTACA

també al GMIL ‘Spina ventosa, morbi genus’. A l’obra intitulada La
Mascalcia (1390), de Lorenzo Rusio, el terme hi recull fins a vint
ocurrències, la més important de les quals és la que apareix al capítol
CLXX en què hom explica el remei per al seu guariment, que comença
amb unes paraules molt semblants a les descrites pel nostre manuscrit.20
La documentació sota l’ocurrència spina la robem als corpus informatitzats nostres (CIVAL, CICA) durant el segle XV, sobretot.
A bèstia que agués presa spina, o broca, que no se trobàs, fe-li raure la cama. E
puys prin la malva, e la morela, et cou-la ben, et pica-la ab lo sagí de porch.
E fe-li’n enpastre; e refresca-li cascun dia .Iª. vegada, e tro a .III. o .IIII. dies, que
s’i faça braçh. E si no exie la espina ab lo brach, posa-y sus lo gàlbano, ço és una
goma, tro·n sie exida [12r].

EXARCILADA, grafia per eixartillada, participi passat de eixartillar. El
DCVB recull eixarcellat ‘Cavall malalt de cert tumor a una pota’, que
poua del manuscrit Klag. segle XIV. El DCVB remet a eixortilladura
‘coixera produïda a un cavall per lesió de la juntura del peu de darrera’,
amb una llarga explicació de la malaltia que apareix a Dies.
A bèstia exarcilada, cavalca-la fort per una costa ansús. Puys met-la en l’ayga
freda corrent .Iª. gran peça, e ages les ortigues verts puyens ben fort, e fexa-li’n lo
travador et tot lo peu. E refresca cascun dia aqueles ortigues tant tro sia garida.
[13r].

FEMAR, ‘Defecar’,21 ‘posar fems a la terra per fer-la més productiva’ del
llatí fĭmare. El llatí clàssic coneix fimum o fimus ‘fangueig, fanguer, ‘fang’
(Gaffiot), ‘excrement, femta, fem’ (Seva et alii), mot usat per Cató i Virgili, segons aquell diccionari. Cató: «Els arbres que seran més gruixuts de
secondo il grado d’intensità. Quando le pareti ossee ne sono dilatate, nasce la spina
ventosa».
20
CLXX. De trunco, seu spina, intrante in aliquam partem corporis Equi. Pel que fa al
guariment afirma que «Primo vulnus undique abradatur, postea accipientur tria capita
lacertarum…».
21
Actualment, ha pres el sentit d’adobar la terra amb fems (DIEC). El DNV inclou
una tercera accepció en el sentit que apareix al manuscrit ‘defecar’, que poua del DCVB,
com ja hem vist.
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cinc dits, planta’ls escapçats, unta els caps de fems i lliga-hi fulles»;22 Virgili: «Malgrat tot, l’alternança dels cultius facilita l’esforç del camp, mentre no et dolgues de saciar l’àrid terreny amb fems grassos ni d’escampar
immunda cendra pels camps exhaurits».23 Terme també usat per Pal·ladi:
«Altres maceren abans les ametles en excrement líquid durant tres
dies…».24 Documentat entre els segles XIII al XV (DCVB, CIVAL,
CICA).
L’ALDC (II, mapa 772) va incloure el terme però amb l’accepció
de ‘adobar la terra amb fem’, perquè la que apareix en el manuscrit ja no
es fa servir actualment. Les localitats pròximes a Morella que recullen
femar ‘adobar la terra amb fem’ són : Vilafranca dels Ports (149), Alcalà
de Xivert (151), Atzeneta del Maestrat (152), Cabanes (152) i Borriana
(155).
A bèstia que no pot femar, fa hom .III. redolins de cendra,… [18v].

FETZ, variant formal de feç ‘feces’, pres del llatí fēce (< clàssic faex ‘solatge, residu’). No és recollit pel DIEC, DNV, CTILC i DDLC. Tan
sols l’enregistra l’Alcover-Moll i el fa sinònim de ‘feces’, amb una citació
de finals del segle XV extreta del Liber Elegantiarum de Joan Esteve «netegar la mel de la feç: desecare…depurare a fece», que segons Coromines
(DECLC, III: 923) «té caràcter de llatinisme articificial», afirmació que
desmenteix el manuscrit. És profusament documentat pels autors clàssics
llatins; per exemple, Cató: «Al desé dia, eixuga l’aigua, esprem bé; mescla-ho bé en una gaveta neta, fes que s’assole a manera de solatge»;25 Cels:
«Les que es socarren. Les que cremen lleument són l’orpiment, el betum
de sabater, la calcopirita26, la tòfona, el verdet27, el solatge cremat, la mi22

Arbores crassiores digitis V quae erunt, eas praecisas serito oblinitoque fimo summas
et foliis alligato. (De Agri Cultura, XXVIII, 2).
23
«sed tamen alternis facilis labor, arida tantum / ne saturare fimo pingui pudeat sola
neue / effetos cinerem immundum iactare per agros» (Georgicon, I, vv. 79-81).
24
«Alii Prius fimo liquido per triduum nuces eas macerant…» (Opus Agriculturae, II,
XV, 8).
25
«Die decimo aquam exsiccato, exurgeto bene, in alveo puro misceto bene, facito
tamquam faex fiat.» (De Agricultura, LXXXVII)
26
Sulfur de coure i ferro.
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rra, el fem de fardatxo, de colom…».28 No és citada per cap diccionari
nostre ni tampoc pel DECLC de J. Coromines, l’única documentació,
fins ara coneguda, és la que reporta l’Alcover-Moll. La nosttra avança en
unes cent cinquanta anys la de Liber Elegantiarum.
A bèstia qui·s gita fora lo budel, et no·l pogues tornar dintre, prin la fetz, ço la
morrada del bon vi, e fe-la bolir ab l’oli, et ab lo seu del moltó, et fes de les faves
fesses pólvora, et fen bolir ensemps, tant d’aquesta pólvora com de la fetz, et de
l’oli, meins la tersa part que la .u. d’aquest del seu, e fe-li’n .I. empastre can serà
espés, e posa’l sus tébeu, e liga’l ben, e refresca cascun dia tro se’n sia tornat dintre. [9r].

FÍSTOLA, forma antiga de fístula ‘canal anormal format per una úlcera
o cavitat estreta en la pell o en les membranes mucoses’, pres del llatí
fistŭla, pròpiament ‘flauta’, ‘tub d’aigua, conducte, canal’. El terme
apareix en diversos autors clàssics llatins, com ara, Corneli Nepos:
«Passaren així tres mesos sense cap dolor, llevat dels que li ocasionava el
tractament; però de sobte la malaltia esclatà amb tanta violència en
l’intestí recte, que a través dels renyons se li obriren fístules purulentes»;29
Cató: «I si hi ha fístula, fica-li’n una desfila per dins. Si no admet la
desfila, dilueix-la, posa’n dins bufeta, lliga-hi un canó de canya, així,
prem, que entre dins la fístula; aquest remei guarirà prompte. I a totes
úlceres, velles o noves, aplica’n, picada amb mel, les guarirà».30 Està
documentada en els segles XIV i XV (DCVB, CICA, Faraudo), i segons

27

El rovell del coure.
«Quae odurant. Adurunt auripigmentum, atramentum sutorium, chalcitis, misy,
aerugo, calx, charta combusta, sal, squama aeris, faex combusta, murra, stercus et lacerti
et columbae…» (De Medicina, V, VIII)
29
In hoc cum tres menses sine ullis doloribus, praeterquam quos ex curatione capiebat,
consumpsisset, subito tanta vis morbi in imum intestinum prorupit, ut extremo
tempore per lumbos fistulae puris eruperint. (Liber de Latinis Historicis. Atticus, XXI,
3).
30
Et si fistula erit, turundam intro trudito. Si turundam non recipiet, diluito, indito in
vesicam, eo calamum alligato, ita premito, in fistulam introeat; ea res sanum faciet cito.
Et ad omnia ulcera vetera et nova contritam cum melle opponito, sanum faciet. (De
Agri Cultura, CLVII, 14).
28
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aquest, la variant que apareix en el nostre manuscrit és majoritària durant
aquella època.
A béstia que ha fístola entre·l pèl et la ungla, o en altra part, pren hom sofre et
raïna, tant de la .I. com del altre… [19r].

FLECME, fleume, ‘ganivet per a sagnar els animals, que sol tenir algunes
fulles per a emprar-les segons l’espècie d’animal que han d’operar, per la
qual cosa és freqüent anomenar aquesta eina en plural’. El nostre manuscrit és el primer document antic que l’esmenta en singular, i per aquesta
raó hauria de ser escrit fleume, fet que ja planteja el DECLC (IV: 42b).
Aquest diccionari en proposa l’etimologia llatinovulgar phlĕbŏtŏmus,
fleutomus (< grec φλεβοτό ος ‘faig una incisió’). El DCVB no en porta
documentació antiga ni moderna, però sí informació dialectal, que el situa al Pallars, l’Urgellet i al Pla d’Urgell. És desconegut pel DECLC, Faraudo i els corpus informatitzats.
A béstia qui agués vexigues novelament feytes, pren lo flecme e obre l’os tant
dintre tro n’isqua ayga clara… [12r].

FOMENALA, fomenalla, no figura als nostres diccionaris històrics
(DCVB i DECLC), ni al Vocabulari Faraudo, ni tampoc als nostres corpus informatitzats.
A béstia qui prenés lo tayl del ferre, o agués pedra entre la fomenala, o alguna altra cosa, descobri-li bé lo mal ab la rosnera… [12v].

FONTANA, fontana, amb el sentit de part interior de l’articulació no hi
és al DCVB ni tampoc a Faraudo, que documenta al segle XV. D’altra
banda, el DCVB recull i defineix el diminutiu fontanella amb una accepció antiga com ‘lloc on s’articula o comença un membre corporal; font
(del braç, del peu, del coll, etc.)’, i font com ‘nom de diferents parts del cos
situades en l'articulació on comença un membre’. Faraudo, a través d’una
citació, en revela el sentit del terme fontanella, diminitu de fontana ‘Sparvays nexen sots los guarres ho .j. poc deval, amenant a vegades inflamens
prop la vena magistral que es dita fontanella…’ (Tederic Cirurgia dels
cavalls ms. Bibliotaca Nacional de París, fons espanyol 212, f. 103). Es
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tracta doncs d’una vena magistral, important o principal, situada a les
potes. Reblem el cas amb Lorenzo Rusio: «Fase una lisone, voi male in
delu cavallu alla garecta dalu latu da intru de suda ala garrecta, pocu
desueta, alcuna fiata aducente tumore in dela mastravena, la quale se dice
fontanella... E questa male se dice spavanu, voi spavani. È descritta queil'
esostosi della faccia interna ed inferiore del garretto, che si è chiamata ora
Spargano, Sparavagno, etc.». Giordano Ruffo esmenta la vena i el nom
popular llatí: «… tumorem adduceus circa venam magistra, quae dicitur
fontanella…».31
A bèstia qui fos emfonduda, fe-la sagnar de la fontana de tots los .IIII. peus, si és
la malaltia veyla, et sinó fe-la sagnar dels travadors de tots .IIII. peus, vules
dintre vules defora. [14v].

FUNDAMENT, ‘Ses; part inferior i orifici de sortida del budell’, forma
semi-sàvia presa del llatí fundamĕntu. Tot i que cap autor clàssic no va
fer servir el mot amb el sentit proposat per l’Alcover-Moll, segons
indiquem, les citacions del nostre manuscrit corroboren l’accepció de ‘ses,
orifici de sortida del budell’. El DECLC no recull la forma ni tampoc
l’accepció que apareix al DCVB.
A la béstia que agués vérmens e·l cors, et conex-o ho com los huyls ha lagayhosos, pren ramps de fonoyl e del sambuch, e fe-la coure ben fort en lor i vin, e
puys [eius] prin les olives del lor e pisa-les, e fen pólvora e·ls vermeyls dels ous
tro a .XV., o més o menys, e destrempa-ho ensemps, et ab lo vi metz-li, açò ce
beu per lo fundament ab .I. cristeri. [8r].
A béstia qui agués color et inflàs, qui pren vent e no pot cagar ni pixar, pren una
cana grosa d’un palm et e mig longa e sia foradada; e met fa-li per lo fundament,
e puys pren l’oli de la oliva, e met-n’i fins .I. poch per la cana. [8v]
E puys lava-li lo fundament ab lo fort vinagre .III. o .IIII. vegades lo dia, per què
li coyrà, et no·l gitarà puys fora, et no·l cavalcaràs tro a .I. mes. [9r].

31

La citació completa és la següent: «34 De spaveris. Fit et alia laesio sive morbus circa
garecta ex latere interiori, videlicet subtus garectum vel paullulum inferius quandoque
tumorem adducens circa venam magistra, quae dicitur fontanella…» (Jordani Ruffi
calabrensis, nunc primum edente Hieronymo Molin. Patavii, MDCCCXVIII.
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La documentació catalana antiga el recull durant el segle XIV a
l’obra intitulada Llibre de Medicines Particulars (apud DCVB). Ni el
CIVAL ni tampoc el CICA no recullen el sentit de la paraula ja exposat.
GALA, ‘agalla, excrescència morbosa de certes plantes, que s’empra en la
indústria per a fabricar tintes’. Prové del llatí g lla ‘nou de la gal·la’, i la
nostra llengua presenta diverses paraules sinònimes (DCVB): cassanella,
ballaruga, macarulla, macarota, camarota, gal·la, agalla. Columel·la: «El
pus i l’escaldadura desapareixen per l’aplicació de la trementina, o d’una
mescla d’alum, de sofre i de vinagre, o mitjançant una granada tendra en
què els grans no són encora formats, picada amb l’alum i regada de vinagre; o bé salpebrant-les de verdet, o encara recobrint-les de nou de gal·la
torrada, picada i unia amb vi aspre».32
El terme té diverses acepcions: a) ‘inflamació blana que es produeix
a l’entorn de les articulacions de les potes, al costat de les ungles; és probablement identificable amb la pinça, inflamació blana, causada per la
inflamació de les càpsules sinovials, que es forma a l’entorn del garró o en
unes altres parts (el genoll, la canella, la sofraja i el tars) del cavall; b) ‘inflamació en forma de nou produït per paràssits sobre els òrgans de diverses plantes, especialment de carrasques; c) ‘sinònim de la malaltia anomenada spínulj’. En els fragments corresponents de G. Ruffo33 el lema és
testimoniat, també en forma flexiva, siga amb l’accepció a) (galla, gallae,
gallas, gallis), siga amb el significat b) (galla, gallae); no fa servir en canvi
l’accepció c). El significat b) es troba difusament en llatí. L’accepció a) en
canvi podria ser un desenvolupament més tardà, puix que el primer testimoniatge apareix a Ruffo;34 els altres diccionaris consultats en canvi no

32

Subluuies et intertrigo pice liquida uel alumine et sulpure atque aceto mixtis litae
eruentur uel tenero Punico malo, prius quam grana faciat, cum alumine pinsito
superfusoque aceto uel aeris rubigine infriata uel conbusta galla cum austero uino
leuigata et inlita. (De Agri Cultura, VII, V, 12)
33
Liber marescalcie, 1250 post- 1256 ante.
34
GMIL: s. v. galla2; Otto Prinz-Johannes Schneider Mittellateinisches Wörtuerbuch: s.
v. galla 1, München, Beck, 1967…
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documenten aquest significat;35 es tractaria per això d’un vulgarisme
semàntic, influenciat pel sentit de la malaltia que exigeix la inflamació
descrita en el significat b).36 Documentat entre els segles XIII i XIV
(DCVB, Faraudo).
D’aquí avant pren vidre picat bé, et cals e gala, tant del u com del altre, e jeta sus
aquesta pólvora [6r].
Puys lava-li ab de l’aygua calda, cascun dia, e git-i-ta’l-i sus la pólvora, de la
merda del cà, blanqua, et de la gala, tant del .I. com de l’altre… [11v].
Et si no exuga tost, pren lo vi bolit ab la gala ensemps, et ab l’oli, et posa’l-li
desús l’estopa muylada-i d’aquest vi. [15v].
E si per aventura n’exís os, prin gala en bon ermini… [16v].
Et puxs lava’l hom ab orina cascun dia; et gita desús la pólvora de la gala tro sie
exut. [19r].

GARÇETA, garseta a) ’floc de cabells que baixa dels polsos a la galta’ b)
‘crinera, flocadura de pèls llargs que s'estén des del golés fins al front dels
animals de cabestre’. Derivat diminutiu de garsa. L’accepció a) és pròpia
també de la llengua castellana.37 Documentada ja durant el segle XIV
(1358), segons el DCVB.
A bèstia qui agués plasme,38 ço és qui no pot menjar, ni pixar, ni femar, ni pot bé
alendar, pren-la per la garçeta, e tira-li sus.

35

Cfr. Thesaurus Linguae Latinae s. v. *galla; Ernout-Meillet: 2001, s. v. galla, 266b,
LTL: s. v. galla 1, MLLM: s. v. galla.
36
Testimoniatges en les vulgaritzacions per al Liber marescalcie:: galla (primer
testimoniatge en l’accepció, sicilià, finals del XIII a); G. Ruffo, Lm [vulg. sicilià seg.
1368]: galla, galli; G. Ruffo, Lm [vulg. sicilià seg. XV segona meitat]: galla, galli; G.
Ruffo, Lm [vulg. sicilià seg. XV]: galla, galli; G. Ruffo, Lm [vulg. francés 1300 circa]:
gale; G. Ruffo, Lm [vulg. francés 1340 circa]: gale, gale levis, galla; G. Ruffo, Lm [vulg.
gallec. 1420]: galla [alternant amb ovas].
37
Vide RAE, s.v.
38
Pasme ?
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GARGAMELA/GARGAMEYLA, gargamella, ‘espai comprés entre el
vel del paladar i el començament de l’esòfag; part interior i superior del
coll’. Forma provinent de l’encreuament entre calamella ‘canó de canya’,
‘xeremia’, ‘dolçaina’ (s. XIV) més caramela (s. XIV), caramel (s. XII) amb
l’arrel garg-, radical onomatopeic del borbolleig i de l’expectoració (cf. el
llatí gurges, guttur), similar al radical carc- que ha donat origen a carcany, carcanyell, fr. carcan, etc. (DCVB, Bloch-Wartburg i FEW, 4, p.
61).39 L’occità antic coneix també el terme gargamella ‘gola, gorja’.40
Documentat entre els segles XIV i XV sota la forma gagamella (DCVB,
Faraudo).
E puys unta’l-li cascun dia ab lo sagí del porch tro s’i faça podrimer; puys tayla-la
tro41 n’isqua la podridura, e garda’t de la gargamela e de les venes [3r]
A bèstia qui és moruada, fén-li lo cuyr dejós les barres .III. dies, luyn de la
gargamela, e descarna-li .I. poch ab lo dit. [3v]
E puys metràs la dita maçota per la gola avayl a aquela bèstia, tro ben lejós42 en la
gargameyla; e can serà ben lejós metràs entorn la maçota per .II. o per .III.
vegades… [13v].

GASAR, ‘cremar’. No apareix al DCVB, CIVAL, CICA ni al Vocabulari del català medieval (Faraudo). L’occità antic coneix també gasar
‘bellugar-se, moure’s’, ‘xerrar, parlotejar’, el sentit del qual no s’avé amb el
nostre.43
… puys lava’l-li ab ayga calda e fe’l raure lo nervi; et gasar menut menut; puys
met-li .I. pegomaç de pegonta, e met-lo-li desús; e tenga-lo-y tant tro sia garida.
[15r].

39

Cfr. GMIL, 1468 s.v. gargalio. Vide encara CNRTL.
Cfr. Dictionnaire de l’Occitan Médiéval. DOM en lína. (Bayerische Akademie der
Wissenschaften)
41
Ratllat: s.i faça.
42
Dejós = dejús.
43
Dictionnaire de l’Occitan Médiéval; Raynouard, 2, 6; Emil Levy Petit dictionnaire provençal-français; FEW 21.358a; Karl Stichel, Beitrage zur Lexikographie des altprovenzalischen Verbums, 59, Marburg, 1890.
40
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GLÀNOLES, GLÀNOLLES, plural de glànola ‘glàndula, inflamació
pestilencial dels ganglis limfàtics, principalment dels engonals, de l’aixella
o del coll’, del llatí glandŭla (< glans). És mot recollit a diversos autors
clàssics llatins. Marcial: «… demana tres vegades glàndules de senglar,
quatre vegades llom, dues cuixes i dues espatles de llebre…»;44 «…
reparteix als seus gimnastes glàndules de senglar i ofereix al seu favorit
carpons de tórtora.».45
Glànola presenta aquesta documentació en llatí clàssic: glandula,
glandulae, glandulam, glandulas, glandulis, el terme té diverses accepcions a
través del temps: a) nom de la glàndula, que es troba dins del pit del cavall, en el qual es genera la malaltia denominada verme; b) glàndula de la
gola i sota el maxil·lar, implicada en la malaltia dita estrangulament46; c)
glàndula, identificable amb les paròtides, implicada en la malaltia dita en
llatí vivula47; d) engreixament de teixit, desenvolupat per diverses causes,
que reclama la forma de les glàndules, sinònim de scrofules (< llatí scrofulae)48 i tortuga (< llatí testudo) ‘engreixament de teixit’.
Pel que fa a la documentació històrica, cal dir que es recull entre els
segles XIII al XV (DCVB, CIVAL, CICA, Faraudo).

44

«… ter poscit api glandulas, quater lumbum, / et utramque coxam leporis et duos
armos…» (Epigrammata, III, XX, vv. 4-5)
45
«… partitur apri glandulas palaestritis / et concubino turturum natis donat…» (Epigrammata II, LXXXII, vv. 20-21).
46
Llatí strangullione ‘estat morbós del cavall provocat per la inflamació i tumefacció de
les glàndules de la gola i de les de sota,axil·lar’, ‘les glàndules tumefactes a causa del singlot.
47
‘Inflamació de les glàndules paròtides’, ‘les paròtides’ (cfr. Montinaro, 2013: 101),
l’origen del qual és un arabisme, segons l’autor citat. El GMIL reporta vivolae ‘equorum
morbus, de quo Jordanus Rufus, II, de Medicaminibus equorum. Més avant inclou vivae
‘equorum morbus. Gall. Avives, amb la següent citació: ‘Quidam mulus suus casu fortuito cecidt in terra semimortuus, credens quod malum fuisset de vivis, sive troucadis,
quod vulgariter goutes appellatur’
48
«Plerumque strumae uel parotides aut scrophae iumentorum guttur infestant et faucium tumore produntur» [Els humors freds, les paròtides o els botornons assetgen prou
sovint la gargamella dels animals i es manifesten per un tumor a la gola] (Flavius Vegetius Renatus, Mulomedicina, II, XXIII, 1)
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E pren ab .I. croxet aqueles glànoles que li troben, e gite-les fora ab les tenales; e
garda’t de les venes. [3v].
A glànolles. Prin la escorça del pii et de la escorça del perer, et fe’n pólvora, et
mescla-i la meytat de mel et altra meytat de vi bo. Et fe-o bolir entrò que torn al
[sic] terça part, et pos d’aquell .III. matins, et fa-les fondre. Provat és. [17v].

MAL DE LUPO, variant de mal de lupus o mal de llop. Es tracta d’una
mena d’úlcera tuberculosa que sol presentar-se a la cara, i per les ferides,
semblant al càncer. La definició de l’Alcover-Moll és ‘infecció maligna’.
És descrit a H. Menhardt (258) al capítol anomenat «A mal de
humor o mal de lop», on hom afirma: «[A]lguns caualls han una apelació
de humor sanguina, la qual se fa en alguna part del cors, e ve per sobresanch; molts hòmens ho apelen mal de lop». Aquest mateix epígraf explica com guarir-lo. També es documenta a l’Alcoatí (segle XIV), a
l’Inventarium sive collectorium in parte chirurgicale medicinae49 (o Chirurgia
Magna) i al Receptari de la Universitat de València (1466).
A bèstia qui á mal de lupo, qui·s mostra el ventre de la bèstia entre carn et cuyr,
qui·s mostra poca et va crexén cascun dia, forada-la-li menut menut,50 tant tro
n’isqua sanch… [2v].

MORE, morre, ‘morro’, ‘Part anterior eixint de la cara de certs mamífers,
peixos i altres animals on hi ha la boca i els forats del nas’. L’AlcoverMoll assigna a morro dues probablemes etimologies: a) d’una forma llatina o gòtica murrus, produït probablement per onomatopeia (cfr. REW,
5762 i DECLC, V: 799-807); b) d’una forma basca murru. Sota la forma antiga morre és documentada als segles XIII i XIV (DCVB i Faraudo),
i morro ho és des del XIII fins a l’actualitat en tot el territori de le llengua.
Actualment, a tota el territori de la llengua s’aplica a la boca del
porc i també als llavis de les persones, tot i que en aquest cas ha anat perdent extensió geogràfica, que tenia des d’antic (cfr. ALDC, I: 42 i
PALDC, 871).
49

Obra del Metge occità Guido de Cauliach de l’any 1363. Fou traduïda durant el segle
XV sota el títol de Inventari o col·lectori en la part cirurgical de la medicina.
50
Repetida la paraula: menut.
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 155-187
ISSN 2172-5500

171

ÍTACA

A béstia qui agués polmonçel e·l dos, tayla-li e.l fen enmig del more, entre·l nas,
e trau-li et tayla-li .IIII. dits d’un nervi blanch que-y trobaràs. [6v].

MORUADA, morvada, derivat de morbir-se ‘esser atacat de morbo o
malaltia infecciosa’, del llatí morbere ‘caure malalt’, que apareix a Venanci Fortunat: «Una estúpida peresa m’havia parat; igual a l’embriaguesa,
una llangor malaltissa s’havia emparat a poc a poc del meu esperit que no
pensava més i s’embrutia; submergit dins la irritant mollesa de no sé quina fluixa somnolència…».51 Documentat en català solament pel DCVB
al segle XIV.
A béstia qui és moruada, fén-li lo cuyr dejós les barres .III. dies, luyn de la gargamela, e descarna-li .I. poch ab lo dit. [3v].

NUN, nuu forma antiga de nu > nus > nuc, del llatí nūdu52 > nuu (forma antiga, que apareix encara al manuscrit) > nu > variants nus, nuc, etc.
La forma catalana normal segons la forma del llatí clàssic seria nou, però
probablement el català nuu i el castellà nudo vénen d’una forma de llatí
vulgar *nūdu.
És un terme emprat per Cèsar: «També hi ha els animals anomenats ants. Per la seua forma i varietat de pelatge s’assemblen a les cabres,
si bé són una mica més grans, són reblats de banyes i tenen les potes
sense juntures ni articulacions…»;53 Plini el Vell: «El bescoll, compost de
moltes vèrtebres arredonides, és articulat i flexible, de manera que permet

51

«Torpore vecordis otii, quo mens ebria desipit diutina tabe morbescente brutiscens,
et velut ignavi soporis hebetante marcore suffectus marcore suffectus, negotii indulgentis nulla mordente cura dormitans…» (Carmina, V. VI)
52
Per a una explocació fonètica evolutiva del mot, cal consultar el DECLC, V: 983a,
nota 2.
53
«Sunt item, quae appellantur alces. harum est consimilis capris figura et varietas pellium, sed magnitudine paulo antecedunt mutilaeque sunt cornibus et crura sine nodis
articulisque habent…» (Commentariorum Belli Gallici, VI, XXVII, 1).
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girar la vista entorn»;54 Lucà: «…les vèrtebres nuoses de la hiena / la medul·la del cervo nodrit de serps…», etc.55
És forma pròpia del període que abraça els segles XIII al XV, segons
els nostres diccionaris històrics, repertoris lexicogràfics i els corpus informatitzats, tot i que el CICA encara n’enregistra un cas al segle XVI.
D’ús general, apareix en tota mena de registres. En realitat, presenta poquíssimes ocurrències en els corpus, tant en el CIVAL (6 oc.), com en el
CICA (2 oc.) i totes valencianes del segle XV.
A béstia espatlada, pren mesura del nun del espatla tro jós ves la cama, un forch,
e fén aquí lo pèl .I. poch, et imfla ab un canó l’espatla. [2r].
E puys descarna-ho ab lo ferre tro sus lo nun del espatla, sí que hi càpia… [2r].
A béstia qui fos eslomada, mesura .I. palm et mig peu del nun del anqua, jus ves
la cama… [7r].

NUN DE L’ESPATLA, nuu de l’espatla, també anomenat nodus Atlantios per Plini el Vell,56 és la primera vèrtebra cervical.
A béstia espatlada, pren mesura del nun del espatla tro jós ves la cama, un forch,
e fén aquí lo pèl .I. poch, et imfla ab un canó l’espatla. [2r].
E puys descarna-ho ab lo ferre tro sus lo nun del espatla, sí que hi càpia una roda del pèl que façes et cobres desús del pèl stopa de li o de cànem, e sia tan gran
con lo dit major plegat, a la dels autres. [2r].

PEANA EN LA LENGUA, peanya ‘antigament, malaltia de cavalls.57
El terme peana és un derivat de peu, segons Coromines,58 que no recull el
54

«sed quibus ceruix, e multis uertebratisque obiculatim ossibus flexilis ad circumspectum articulorum nodis iungitur…» (Naturalis Historia, XI, LXVII, 177).
55
«… non durae nodus hyaenae / defuit et cerui pastae serpente medullae…» (Pharsalia, VI, vv. 672-673)
56
«Hic spinae articulum scite nodum Atlantion uocant, est autem primus» [‘Aquesta
vèrtebra s’anomena atlantion; és la primera de l’espinada’] (Naturalis historia, XXVIII,
27, 29).
57
«Als caualls se fa una malaltia en la lengua, la qual deualla a les mans e als peus, e per
açò li dien peanya» Dieç Menesc. ii, 33 vo.
58
Vide DECLC, VI: 502-503.
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sentit que apareix al manuscrit de malaltia dels cavalls. La forma peanya
té l’origen en el llatí pedanea ‘cosa pertanyent als peus’. Semànticament
no és propi del llatí clàssic, però el GMIL recull la forma pedana i la
defineix com ‘morbus equis familiaris quo in pedibus laborare solent’.59
Tan sols és documentat per l’Alcover-Moll sota la forma peana que remet a peanya, on inclou la citació del Llibre de Menescalia de Manuel
Dieç (segle XV). D’aquesta manera, el nostre manuscrit avança la data
del terme en quasibé cent anys.
A béstia qui á peana en la lengua, forada-li ab .I. ferre calt sotil per mig .III. dits
prop del cap e de la lengua […], E si per aventura li esclatava la peana entre’l pèl
et la ungla, colpa-la-li ab .I. colteyl el cap del mal, e rega-la-li ab .I. ferre calt en
loch de la ungla, perquè el mal no puxa créxer. [4v].

PISA, forma verbal de pisar ‘trepitjar’, del llatí pinsare, ‘picar’, ‘triturar’,
‘moldre’, ‘trepitjar’ (fig.) (Gaffiot). L’usa Cató: «… un morter petitó on
hom trepitja el blat…»;60 Plini el Vell: «Tots els grans no són fàcils de
moldre. A l’Etrúria, hom hi fa rostir l’espiga de gra trit, després la mol
amb l’ajut d’una mà de morter l’extrem de la qual és armada de ferro i
porta una mena d’estrella dentada en forma de serra…»,61 etc. Amb
aquest sentit, el terme pisar es documenta en la nostra llengua en els
segles XIV i XV amb pocs casos, segons observem al DCVB (Llibre de les
medicines particulars, Lleonard de Sors), Vocabulari del català medieval
(Lleonard de Sors, Cançoner de Saragossa, 1461). El DECLC el
documenta al darrer terç del segle XIV (J. March, Diccionari de Rims); el
testimoni del nostre manuscrit, doncs, n’avança la data d’aparició. No hi
és al CIVAL ni al CICA.

59

Aquest Diccionari inclou una cita de Marinus Sanutus (segle XIV) que fa: «morbus
vulgariter dictus Pedana invaserat» (Liber Secretorum Fidelium Crucis, III, partibus XII,
caput XI) [Malaltia dita pedana que hauria atacat indiscriminadament els cavalls]
60
«… paullulam pilam ubi triticum pinsat I…» (De Agri Cultura, XIV, 2).
61
«… Pistura non omnium facilis, quippe Etruria spicam farris tosti pisente pilo
praeferrato fistula serrata et stella intus denticulata, ut, si intenti pisant…» (Naturalis
Historia, XVIII, XXIII, 97).
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… prin ramps de fonoyl e del sambuch, e fe-la coure ben fort en lor i vin, e puys
e pus (sic) prin les olives del lor e pisa-les e fén pólvora, e·ls vermeyls dels ous tro
a .XV., o més o menys, e destrempa-ho ensemps, et ab lo vi metz-li, açò tébeu
per lo fundament ab .I. cristeri. [8r]

PLASME, prodria referir-se a pasme ‘esglai’ derivat d’espasme ‘rigidesa i
convulsió dels nervis o músculs’ (< espasmar). Del llatí spasmus. És citat
per Plini el Vell en comentar els usos medicinals de la planta anomenada
eryngion (< grec ἠρύγγιον) ‘panical, card marí’: «… hom la dóna encara
en l’aigua ametlada per als mals de renyó, per a l’estrangúria,62 per a
l’opistòtonos,63 per als dolors lumbars, per a la hidropesia, per a
l’epilèpsia, per a la supressió o excés del flux mentrual…»,64 etc. La forma
plasme, que apareix ací al manuscrit, tan sols és enregistrada pel CIVAL
entre els segles XVIII i XIX(i posteriors).
A béstia qui agués plasme, ço és qui no pot menjar, ni pixar, ni femar, ni pot bé
alendar, pren-la per la garçeta… [4r].

POLMÓ, forma antiga de pulmó ‘cadascun dels dos òrgans bessons de la
respiració, que en els animals vertebrats estan situats dins la cavitat toràcica i formats per una multitud de cèl·lules a través de les parets de les
quals es realitza l’intercanvi de gasos entre l’aire inspirat i la sang venosa’,
pres del llatí pulmōne (< grec νεύ ων). Entre altres autors llatins, apareix a Virgili: «… la cova de la negra ferida expel·leix una onada escumejant i el ferro s’escalfa dins el pulmó esquinçat»;65 Marcial: «… i uns pulmos vermells, un carnisser cruel passetja, fent tapar els nassos, per totes
les cruïlles…»;66 Plini el Vell: «Aristòtil pensa que entre els animals solament aquells que tenen veu són proveïts de pulmó i de tracte arterial, és
62

‘Micció lenta i dolorosa ocasionada per l’espasme de la uretra o de la bufeta’
Del grec ὀ ισθότονος ‘afecció en la qual el cos es sosté en una postura anormal i,
generalment, involucra rigidesa i arquejament sever de l’esquena, amb el cap cap arrere.
64
…«item ex mulsa renibus, stanguriae, opisthotonis, spasmi, lumbis, hydropicis, comitialibus, mulierem mensibus…» (Naturalis Historia, XXII, IX, 21)
65
«… reddit specus atri vulneris undam / spumantem, et fixo ferrum in pulmone tepescit» Aeneis, IX, vv. 700-701)
66
«… et rubro pulmone uetus nasisque timendum omnia crudelis lanius per compita
portat» (Epigrammata; VI, LXIV, 20).
63
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a dir, que respiren»,67 etc. La forma polmó, que apareix al nostre manuscrit, es documenta entre els segles XIII, XIV i XV.
… e liga de sobre .I. poch d’espoyna o de polmó de bèstia. E refresca cascun dia
tro a .III. dies o tant tro sia garida. [12v].

POLMONÇEL, es tracta del polmoncell o pulmoncell, malaltia que en
llatí s’anomena pulmunculus. Sembla un manlleu a la llengua italiana o a
alguna de les seues varietats diatòpiques, probablement al sicilià. Apareix
a la traducció de l’obra de Rusio en aquesta varietat diatòpica de l’italià
modern (vide infra). És un terme definit per Pelagoni:68 «en les atzembles, excrescència carnosa a la pota o al llom». Vegeci explica com guarir
el mal: «Si es forma un polmocell en el dors d’un animal. Si el polmocell
haurà crescut en el dors, és difícil d’eixugar amb l’aplicació dels medicaments, però si serà petit, obrint amb el cauteri i especialment amb el cauteri de coure, per a evacuar la sang que ha estat aplegada, aleshores hom
la tractarà com es curen ordinariament les cremades».69 Una altra definició, ja al segle XIV, és la de Lorenzo Rusio: «durant una lesió al llom del
cavall espatlant i mortificant una part de la carn del llom, i llevant-lo fins
a l’os. És aquesta passió pulmó o polmoncell, per ço que tenen forma i
semblança de pulmó».70 Modernament, és definida per Montinaro:
«Malaltia, inflamació per contusió que interessa la gropa del cavall,

67

«Vocem non habere nisi quae pulmonem et arterias habeant, hoc est nisi quae spirent, Aristoteles putat» (Naturalis Historia, XI, CXII, 266).
68
«in iumentis excrescentia carnosa in pede vel in dorso» (Cfr. ed. Sarchiano,
Veterinaria, p. 258)
69
Si pulmunculus nascitur in dorso animalis. Si pulmunculus natus fuerit in dorso,
difficile est eum medicamentorum appositione siccari. Sed si paruulus fuerit, cautere et
praecipue cuprino aperiendus est, ut sanies quam collegerat, egeratur: tunc curandus
est, sicut moris est usta curari. (Flavius Vegetius Renatus, Digesta artis mulomedicinae,
II, 61)
70
«fase una lisione in delu dossu delu cavallu rumpente et murtificante una parte dela
carne delu dossu, et cavante lu dorsu usque all’osso ecc. È questa pasciune pulmone voi
pulmoncellu, perzò che ane forma e semeglianza de pulmone» La Mascalcìa di Lorenzo
Rusio, volgarizzamento del secolo XIV, p. 169.
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produint-hi necrosi externa dels teixits».71 Apareix també a la Mulomedicina de Teodoric de Borgonya.72 També en parla Solí: «Aquests mai no
fan servir el dessota de llurs peus, car són proveïts d’una mena de sola
carnosa que es renovella».73
Terme no documentat en català.
«A bèstia qui agués polmonçel e·l dos, tayla-li e.l fen enmig del
more, entre·l nas, e trau-li e tayla-li .IIII. dits d’un nervi blanch que.y trobaràs. E derere, fen-li la coa de jos .III. dits, prop del cul, e tranca-li en
través aquel nervi blanch que.y trobaràs.» Terme no documentat en
català.
Puys pren .I. ou, cuyt, ben calt, e posa’l-li sus de sobre’l polmonçel, e liga-li ben.
[6v].

PORRETS, plural de porret ‘tumor dur produït en les cames dels
animals de peu redó i dels ocells’, del llatí porrigo, ‘tinya, caspa’, ‘sarna,
ronya’ amb canvi de sufix. Apareix en els autors llatins, com ara Horaci:
«… amanisses les cols amb millor oli o te n’untesses el cap, fastigós
d’escabellada tinya?»;74 Cels: «La tinya es caracteritza per les espècies
d’escates que s’eleven entre els cabells i es desprenen de la pell; a voltes
són humides, i seques al més sovint. Aquesta afecció pot existir amb o
sense ulceració, aviat exhalar un mal olor, i d’altra banda no sentir res. En
la major part dels casos ocupa el cuir cabellut, més rarament la barba, i
alguna volta les celles.»;75 Plini el Vell: «La sang guareix la vida de
71

Cfr. Montenaro, 2013: 107 («infermità, infiammazione da contusione che interessa la
groppa del cavallo, producendo necrosi esterna dei tessuti.»)
72
Cfr. THOMAS: 1911, 369.
73
«Hi numquam pedes atterunt: sunt enim illis reciprocis quibusdam pulmunculis
uestigia carnulenta. « (Caius Julius Solinus, Collectanea rerum mirabilium, L).
74
«… unguere si caulis oleo meliore caputque / coeperis impexa foedum porrigine?»
(Sermonum, II, III, 126).
75
Porrigo autem est, ubi inter pilos quaedam quasi squamulae surgunt haeque a cute
resolvuntur: et interdum madent, multo saepius siccae sunt. Idque evenit modo sine
ulcere, modo exulcerato loco, huic quoque modo malo odore, modo nullo accedente.
Fereque id in capillo fit, rarius in barba, aliquando etiam in supercilio…» (De Medicina,
VI, II)
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l’alopècia, la caspa i totes les úlceres del cap; cal deixar-la dessecar i de
seguida rentar-la dolçament».76 Documentat entre els segles XIV i XV en
obres de menescalia. No apareix al DECLC.
A béstia qui agués porrets, frega-los ols (sic) li escarsa tant tro sagnen.» [12v].

RABIEGÀS, de rabiejar ‘tenir ràbia’; rabiejàs ‘tingués ràbia’. Documentat
al Lexicon seu Dictionarium de Nebrija (1585).
A béstia qui rabiegàs ho raseygàs, prin la trabuguera del cervo e liga’n-li la coa
ben estret, sus prop del cul. Puys di-li en l’oreylla dreta .III. vegades: «Fasen .III.
creus, alpha et o<mega>, principium et finis, leonum, drachonum, basiliscum,
congregavit demonium teneri» Tota vegada lo genoyl dret en terra, e puys di .III.
Pater Noster, a honor de Jhesuchrist. E si aquel mal tornava en refendetura, fes
sagnar de la una vena del col e dels flanchs, et de la vena del esperonal d’amdues
parts. Puys no·ls dons a menjar tro sia guarida, ni’l lexes gaure. [7v].

RALAR, rallar ‘guarir un animal aplicant-li foc viu’. Segons l’AlcoverMoll prové del llatí vulgar *rādŭlare77, derivat de radĕre ‘raure’. Posteriorment per contracció esdevingué *rallare. Gaffiot esmenta rāllum78
‘rascleta, rascador’ i rāllus ‘túnica de trama clara’ o ‘de pèl ras’, formes
d’on probablement el llatí quotidià creà *rallare. No és documentat pels
diccionaris, repertoris lexicogràfics i corpus de la llengua catalana.
A béstia jove que á esparvayn. Fa-la hom ralar menut ab fere calt… [19v].

RASEYGÀS, variant de roseygàs, derivat de rosegar. Del llatí tardà
aragiatus ‘afecció intestinal del cavall’, ‘retortilló’, ‘còlic intestinal’79. El
GMIL recull la forma aragaicus ‘morbi equini species’ amb la següent
citació llatina: «cum in equi ventri fiunt torsiones, et intestina rugitum

76

«Sanguine alopeciarum inanitas et porrigo omniaque capitis ulcera cutantur; inarescere eum oportet lenteque ablui.» (Naturalis Historia, XXXII, XIV, 35).
77
Columel·la fa servir radula (De Re Rustica, XII, XVIII, 5).
78
Forma que apareix a Plini el Vell (Naturalis Historia, XVIII, XLIX, 179).
79
Apareix Giordano Ruffo, De medicina equorum; unes altres formes són arragiatus,
ragiatus, que apareixen a Lorenzo Rusio, De cura equorum.
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faciunt, et indigesta et liquida emittit stercora…», i després afirma que
Gallicus argaratus.
A bèstia qui rabiegàs ho raseygàs, prin la trabuguera del cervo e liga’n-li la coa
ben estret, sus prop del cul. [7v]

REDOLINS DE CENDRA, redolí ‘bolla petita’. El nostre manuscrit
recull aquesta mena d’emplastre on apareix el terme:
A bèstia que no pot femar. Fa hom .III. redolins de cendra, et mule’s hom en oli;
et puys enguales-hi hom en per la boca a aval, e va e·l cos. Et senpre femarà et
serà guarida. [18v].

Al manuscrit anomenat del bisbe a la ciutat de Klagenfurt
(Àustria),80 també hi apareix el terme aplicat al cavall:
Per fer pólvora a menjar tota carn. [S]i vols fer pólvora de afudilis, qui és molt
corrosiva, aies del such dels afudils, qui són raïls de camons, pes de dotze onzes
de calç viva ben garbellada. Met-hi dues onzes d’orpiment, e con tot ho auràs
encorporat, fes-ne redolins, e posa’ls a secar al sol, e com seran ben sechs estoie’ls
per al mester, e fes pólvora, e d’aquella pólvora usa com vulles corresivar alguna
carn mala. Però con lo such e pus virtuós axí matex lo pots fer ab calç
encorporada sens orpiment, e sàpies que no és tan fort, e és asats corrusiva, e de
bon usar però en la cura del cançer ó trobaràs largament en comte de .LII. cartes
[95v].

Com veiem, es tracta d’un emplastre a base d’alguns ingredients,
que una volta assecats els donem forma de bolleta per a fer-los servir en la
cura dels cavalls.
REFENDETURA. L’Alcover-Moll enregistra refenedura ‘fisura, crètula’
i fendedura ‘fenella’, ‘clevill’. Semblen derivats de fenedura recollit per
Faraudo ‘clivella’ i així mateix pel DCVB ‘efecte de fendre, fenella,
escletxa’ mot vivent a Eivissa, que prové de fendre < llatí fĭndĕre ‘dividir
una cosa en dues o més parts per ruptura o per tallament’. Apareix a
Lucreci: «… els voltors per la (pudor) dels cadàvers, allà on una bèstia

80

Publicat per H. Menhardt a l’AORLL (1930, 245-267).
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salvatgina ha deixat l’empremta…»,81 Suetoni: «Se servia d’un cavall
extraordinari, que semblava tenir peus humans, amb les peüngles
partides a manera de dits…»,82 etc.
Cap de les variants no apareix al CIVAL, llevat de fenedura, però
documentada durant els segles XX i XXI. El CICA recull fenedura a la
segona meitat del segle XIV, però desconeix les altres formes.
E si aquel mal tornava en refendetura, fes sagnar de la una vena del col e dels
flanchs, et de la vena del esperonal d’amdues parts [7v].

RODA, ‘petit cabdell de pèl’. Accepció no documentada pels nostres
diccionaris històrics (DCVB i DECLC) ni per Faraudo.
E puys descarna-ho ab lo ferre tro sus lo nun del espatla, sí que hi càpia una roda del pèl que façes et cobres desús del pèl stopa de li o de cànem, e sia tan gran
con lo dit major plegat, a la dels autres [2r].

ROSNERA, sembla variant morfològica de rasonera, que apareix en
l’edició de Batllori.83 Giordano Ruffo en recull la variant rosnecta, i a La
Mascalcia de Lorenzo Rusio, hi apareix rosenecta, que hi és definit com
«corasnetta, rognetta, rosetta». En aquesta obra ens parla del terme:
«Incontenente la unghia vecchia se tagle cula rosnecta de turnu in turnu,
dove si ionge coll’unghia novella ecc.», per la qual cosa informa que la
rosnecta és un instrument de tall.
A bèstia qui premés lo tayl del ferre, o agués pedra entre la fomenala, o alguna
altra cosa, descobri-li bé lo mal ab la rosnera, sí que ben paregue… [12v].

ROYA, ronya ‘malaltia cutània contagiosa, comuna a l’home i a diferents
animals (sobretot quadrúpedes), caracteritzada per la formació de petites
vesícules que fan molta picor, i causada per l’insecte Sarcoptes scabiei’.

81

«… volturiique cadaveribus; tum fissa ferarum ungula quo tulerit…» (de Rerum Natura, IV, 680-681.
82
«Utebatur autem equo insigni, pedibus prope humanis et in modum digitorum ungulis fissis…» (de Vita Duodecim Caesarum. Divus Iulius, LXI).
83
Batllori, 1932: 179-223.
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Segons Coromines,84 prové d’una forma de llatí vulgar *ronĕa, variant de
aranĕa ‘aranya’, puix que el terme clàssic també significa ‘herpes, malaltia
del peu’.85 Documentat entre els segles XIII i XIV (DCVB, Faraudo).
A bèstia que age roya e·ls peus entre·l pèl et la ungla. Pren hom la orina o he·y-la
hom com podrir, et met-hi hom puys calç viva, et està axí .V. dies; et depuys lava·u ab aquesta orina tro sie guarida. E si no·y metie pèl, pren hom holi et mel
bulit ensepms calç; unta’l cascun dia tro que age mès pèl et sirà guarida. [19r]
A bèstia qui aia roixa, pren vinagre et surga et oli, et si mester és e mesclat,
roya’n .IX. dies. [20v]
A bèstia que á roya e·ls travadors, la qual royia s’apelle aristella, \la/ qual senblant sequa d’iuern, et core-li d’aygua. [20v]

TELA SOBRE L’UYL, tela sobre l’ull, ‘membrana, tel d’un òrgan animal
o vegetal, com el peritoneu, el tel dels ulls, el d’una grana, etc.’, del llatí
tēla.
A bèstia qui á tela sobre l’uyl, fe-la sagnar de les venes d’apdosos los polsos, e
mit-li una ortiga dejós l’uyl .III. dies. [4r].
A bèstia qui crebàs per lo toreyl o per autra fadiga per lo ventre ho per los
flanchs, ho per altra part, per qualque malaltia, fén-li lo cuyr et torna-li los
budels dintre. Cus-li dintre la tela, e puys lo cuyro desús ab seda ben espés. [9v].

TORCA DE PAYLA, torca de palla ‘collar’, del llatí vulgar *torca, variant del llatí torques, ‘collar’. Trobem el mot torquis (< torques) a Aulus Gel·li: «La causa d’aquest sobrenom, hem sabut que fou un collar
d’or, una despulla que es posà després d’haver-la presa a un enemic que
havia occit».86
Documentat en plural entre els segles XIV i XV a A. Canals i l’Spill.

84

DECLC, VII: 453a
L’accepció apareix a Cassius Felix De medicina ex Graecis logicae sectae auctoribus liber
translatur sub Artabure et Calepio consulibus.
86
«Causam cognomenti fuisse accepimus torquis ex auro induvias, quam ex hoste,
quem occiderat, detractam induit». (Noctibus Atticarum, IX, XIII, 3).
85
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E per ayçò no dexinflava, prin lo mil torrat en .I. saquet, e posa’l-li ben fort calt,
sus en les lonçes, e fe-l ben fregar ab una torca de payla, los flanchs e·l ventre.
[8v]

TRAVADOR, ‘part prima corresponent al metacarp o metatars de les
potes d'una bístia, que és per on aquestes es traven’, derivat de trava, del
llatí trabe, ‘biga’, ‘pal’, ‘post’, per la forma amb què es traven els animals
(DECLC, VIII: 732b).
Documentat a Vitruvi: «L’alçada del tabulí, fins a davall les bigues,
he de ser igual a la llargada, més una vuitena part.»,87 Cató: «Sobre arbres
i pilars posa-hi jàssera plana de dos peus d’ample, un peu de gruix i trensta-set peus de llargària, o bé jàsseres dobles, si no en tens de sòlides».88
La documentació ens el situa al segle XV en l’obra de manescalia de
M. Dies.
A bèstia qui fos ferida en cama, o fos inflada, sagna-li jos del travador de dins e
de fora, et aplana-li avayl la cama tro n’isqua asats de sanch. [11v-12r]
et sagna’l dintre e fora de la vena, sobre el travador, entre el nervi e l’os. [12r12v]
A bèstia qui agués crebaces e·l travador, unta-li primerament con l’oli caüt calt
tro a .III. jorns. [13r]
A bèstia exarcilada,89 cavalca-la fort per una costa ansús. Puys met-la en l’ayga
freda corrent .Iª. gran peça, e ages les ortigues verts puyens ben fort, e fexa-li’n lo
travador et tot lo peu. [13r]
A bèstia qui agués lo peu estort, fe-la sagnar de les venes del travador dedins e
defora… [14v]
A bèstia qui aga vexigues prop del travador, forada-les-li menut menut, ab una
lançeta de sagnar, tro n’isca aygua. [15r].

87

Altitudo tablini ad trabem adiecta latitudinis octava constituatur Lacunaria eius tertia
latitudinis ad altitudine adiecta extollantur. (de Architectura, VI, III, 6)
88
«Insuper arbores stipitesque trabem planam inponito latam P. II, crassam P: I,
longam P. XXXVII, vel duplices indito, si solidas non habebis.» (de Agri Cultura,
XVIII, 5))
89
Eixarcillada (DCVB: eixarcellat).
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UNGLA EN L’UYL, ungla en l’ull ‘excrescència en forma de mitja lluna,
semblant a l’arrel d’una ungla; tumor dur que es forma damunt les parpelles’. Llatí ŭngŭla.
A bèstia qui agués ungla en l’uyl, pren-li l’ungla prop del lagrimar ab una agula
corba, e tala-li. [4r]

UNGLA FESA ET TINOSA, ungla fesa i tinyosa. Ungla fesa ‘oberta
amb un tall llarguer’, participi passat de fendre (< llatí fĭssum, participi
passat de fĭndĕre, ‘fendre’), ungla tinyosa ‘es tracta de l’afecció contagiosa
de la pell del casc de l’animal, produïda per un paràsit vegetal que viu a
l’arrel del pèl i provoca una inflamació al voltant d’aquest i la caiguda de
tots els pèls atacats’ . Adjectiu procedent de tinya, llatí tĭnĕa ‘cuc’, ‘arna,
tinya’.
E si per aventura vingués desobre la ungla fesa et tinosa, prin del seu del moltó
les .IIes. parts, et a trencant d’oli et de cera la terça; et bul-o tot ensemps, et
d’aquesta untura unta .III. dies. [15v]

VERME, verm ‘cuc’, del llatí vĕrmen. Es documenta, entre altres, a Cató: «Al tercer dia, lleva’ls, unta’ls d’oli i vinagre mesclat, penja’ls al carner.
Ni arna ni cucs no els tocaran»,90 Varró: «Trespol i parets s’han de revestir de marbre picat o almenys d’argila amb pallús de forment mesclat i
morques, que no deixa posar-s’hi rata ni cuc, i fa els grans més sòlids i
ferms»,91 etc.
Actualment, ha caigut en desús, tan sols vivent en rossellonés.92
Documentat entre els segles XIII, XIV, XV i XVI (segona meitat)
(DCVB, DECLC. Faraudo).
A bèstia qui à vérmens sobre e·l cor, et conex-o hom quan tremola, e·s pla<n>y,
et tresvia, et crida, prin del fel de le (sic) una bèstia destrempat ab oli, e da l’oli a
90

Tertio die demito, perunguito oleo er aceto conmixto, suspendito in carnario. Nec
tinia nec uermes tangent» (de Agri Cultura, CLXII, 2).
91
Parietes et solum opere tectorio marmorato loricandi; si minus, ex argilla mixta acere
e frumento et amurca, quod murem et vermem non patitur esse et grana facit solidiora
ac firmiora. (Rerum Rusticarum, I, LXVII, 1).
92
Cfr. ALDC, VII, 1562 i PALDC, 1024.
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beure per força, e sempre morà aquest verme del cor. E puys da-li la farina
destemprada ab ayga calda, e serà garida. [8v]
A bèstia qui agés lo verme qui·s s’apela farsum,93 per lo cors o per les cames, fe-la
sagnar de la vena del esperonal de la creu et de les cuyxes dintre, e puys ab .I.
ferre ab lo cap redon cou-li totes les boques. [9v]
A bèstia qui agés lo verme qui·s s’apela farsum, per lo cors o per les cames, fe-la
sagnar de la vena del esperonal de la creu et de les cuyxes dintre, e puys ab .I.
ferre ab lo cap redon cou-li totes les boques. [10r]
Encara pots fer al verme aquest conjurament: senya primerament tu metex, \tus
matex/94 .III. vegades, et la bèstia, una. [10r]
A bèstia qui agués vorm fén la marescàlcia que és de sobredita del vorm, o del
verme, e fe de plom lo se<n>yal de Sent Ermo, axí com ací pots veser… [10r]

VÉRMENS LONCHS, verms llargs, potser sinònim de furgues o llambrics ‘cucs de terra’.
A bèstia qui fos taylada en qualque part se fos, nervi ho vena taylada, cou-li lo
cap del nervi ab ferre calt, e puys prin los vérmens loncs qui·s fan en lo femer…
[11r]

VIVES, adives, inflamació de les glàndules paròtides en els irracionals.
De l’àrab addibah (cfr. CORRIENTE: 2003, 96).95 Per al guariment i la
descripció d’aquesta inflamació, vide l’Alcover-Moll s.v., que poua de M.
Dies (Llibre de Menescalia). Actualment, perviu a les comarques del Pallarés i del Berguedà, segons el DCVB.
A bèstia qui à vives, pren les oreyles e baxa-les jos entre’l cap de la barra e·l coyl,
aquí en lo cap de la oreylla con seguex, tant tro que·n tragues .I. granet, o .II., o
.III. de les vives. Puys pren la sal, et met-la-li lains.
E si açò no pogueses fer, forada les vives ab .Iª. agula, menut menut, o ab la
puncta del colteyl, e pren-les ab les dens, calça-les ben forts, e puys unta ab l’oli
calt cascun jorn .Iª. vegada; e si inflasse la nafra, pren .I. pa ben calt, e posa la
93

Es tracta de l’acusatiu del participi passat de farcio ‘enfonsar, ficar, introduir’
És un afegit posterior, de la mateixa mà que el text de la pàgina.
95
Segons aquest autor es tracta d’un tecnicisme que significa ‘la lloba’ (ibidem)
94
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meytat de la una part e l’altra meytat del altra, et estre-y, e ligal’l-li sus ben fort.
[5v]

VORM, borm, ‘malaltia del bestiar caracteritzada principalment per la
inflamació i fluix de la mucosa’, del llatí mŏrbu ‘malaltia’, amb metàtesi
de morbu > *bormu96. Profusament documentat pels autors llatins, en
posarem uns exemples, Cató: «Així els bous seran més sans de cos i la
malaltia se n’allunyarà»,97 Varró: «Quan hi ha aquesta malaltia, el remei
és aquest: es banya d’aigua i s’unta d’oli i vi entebeït, i a més se’l reté de
menjar i es cobreix d’alguna cosa, que el fred no l’abata: sedejant se li dóna aigua tébia».98 Documentat al segle XIV sota les dues formes (vorm i
borm).
A BÉSTIA QUE À CAP VORM. Done-li hom sinigrec, apele’s en altra manera alfolbes, e ous bastuts. Mesclat-o tot, dat-los-li a beure, e bayarà lo cap vorm; et
sirà guarida si·u fas per .III. dies, cada dia .Iª. vegada. Et tenit-la calt en lo stable.
[19v].
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ASPECTES DE MORFOSINTAXI EN UNS PROCESSOS CRIMINALS
1
VALENCIANS DEL TERCER QUART DEL SEGLE XVI
Joaquim Martí Mestre
Universitat de València
1. INTRODUCCIÓ
partir de vint-i-quatre processos criminals inèdits sobre
agressions i injúries situats entre 1552 i 1571, procedents de
la ciutat de València, estudiem alguns aspectes de morfosintaxi sobre l’article, els pronoms personals, els possessius, els
demostratius, els quantificadors, els relatius i els verbs.
Els processos es troben entre els textos que amb més propietat
permeten aproximar-se a la llengua parlada i col·loquial del passat (cf.
MIRALLES: 1984; MONTOYA: 1990; FRESQUET: 1997; RABELLA:
1998; FARRENY: 1986, 2004). Encara que les declaracions dels denunciants, testimonis i acusats s’han de llegir a través de la transcripció dels
escrivans, la base de la qual parteixen, que constitueix el nucli del procés,
són les declaracions orals de persones diverses, moltes pertanyents a les
classes populars, que s’expressen espontàniament, sovint fent servir un
registre col·loquial.
En els processos conviuen diferents tipus textuals, amb graus de
formalitat diversos, des de les declaracions dels testimonis en estil directe
fins als formulismes jurídics. En els processos en els quals es basa aquest
treball, procedents de l’Arxiu del Regne de València (ARV, Secció Processos criminals, II part),2 es poden trobar les parts següents: el clam oral

A

1

Aquest article forma part del Projecte PGC2018-097011-B-I00 «Biografías marginales: violencia, sexo, género e identidad. Edición y análisis de las fuentes documentales
valencianas de la época foral», del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades
del Gobierno de España, i del Projecte AICO2019/120 «Violència de gènere i identitats: edició i estudi de documentació valenciana per a la construcció de biografies marginals (s. XV-XVI)», de la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana.
2
En concret, estudiem els processos següents: Caixa 7, exp. 55 (1552), exp. 62 (1553);
caixa 10, exp. 92 (1557); caixa 12, exp. 118, 126 (1561); caixa 13, exp. 132 (1561);
caixa 14, exp. 147 (1562); caixa 17, exp. 180 (1564); caixa 75, exp. 883 (1565); caixa
20, exp. 213 (1566); caixa 75, exp. 873, 876 (1567); caixa 28, exp. 258, 261 (1571);
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dels denunciants, les declaracions orals dels testimonis, l’acusació presentada per escrit al jutge per part de l’individu afectat o del seu procurador,
sota la fórmula de petits capítols,3 i les diligències jurídiques. Com diu
Fresquet Fayos (1997), cal diferenciar també en els processos la narració
de l’escrivà i la narració del testimoni, que correspon a la declaració de les
diferents persones que presenten el seu testimoniatge, incloent-hi els acusats i els denunciants. En la declaració dels testimonis es pot diferenciar
entre la redacció de l’escrivà a partir de la declaració dels testimonis, en
estil indirecte, i la reproducció de la declaració dels testimonis, en estil
directe. Hem de pensar que és en l’estil directe on l’aproximació a la parla
real és major, però igualment la redacció dels escrivans en estil indirecte
es basa en les paraules dels declarants, i, per tant, també conté elements
col·loquials.
2. ARTICLE
2.1 L’ARTICLE DETERMINAT MASCULÍ
Les formes plenes lo i los són les més habituals en tots els processos. Es troben també les formes asil·làbiques l i ls, però en els processos
consultats no apareixen encara les reforçades el, els.
Les formes asil·làbiques es troben sobretot precedides de les preposicions a i de, formant les formes contractes al, del.4 Fora d’aquest
context, són poc habituals, i només en recollim aquests casos, en els quals
l’article singular es troba davant mots començats per vocal, en tres ocasions davant un substantiu començat per o tònica, que afavoreix l’elisió de
la o de l’article: «per l’or» (147, 6),5 «en l’ort» (258, 4r), «l’orde de justícia» (269, 4), «davant l’altre» (213, 14); «entre·ls altres» (819, 8), «entre·ls quals» (821, 2).

caixa 29, exp. 269 (1571); caixa 75, exp. 811, 813, 818, 819, 821, 841, 845, 847, 849
(1571).
3
Sobre el procediment judicial en la València medieval, vegeu Narbona Vizcaíno
(1990, p. 43-49).
4
En aquest cas no apareix mai l’article en forma plena.
5
Citem els textos procedents dels processos amb el número del manuscrit seguit de la
pàgina.
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2.2 L’ARTICLE DETERMINAT FEMENÍ
Generalment presenta la forma plena la. Ara bé, davant mots començats per la vocal a, com hem vist que ocorre amb l’article masculí
singular, la identitat de timbre afavoreix l’elisió de la vocal àtona de
l’article: «y l’altra» (62, 1; 92, 7, 14; 213, 25), «e l’altra» (132, 16), «de
l’altra» (213, 20), «que no l’altra» (845, 3), «l’ama» (258, 2v), «l’a[r]ma»
(118, 5), «per l’ànima» (883, 5). Aquesta elisió és majoritària davant
l’indefinit altra, encara que també apareix «la altra» (92, 2, 5), i, igualment, juntament amb els casos d’elisió es troben els que mantenen la
forma plena de l’article femení, en els mateixos mots: «la ama» (258, 7v),
«la ànima» (118, 8; 818, 2, 4, 7), i en altres es troba sempre l’article la: «la
Avallada de Sent Francés» (62, 5, 7), «la Argenteria» (118, 8), «la ajuda»
(180, 3), «la adoberia» (818, 2, 5, 8, 9, 11), «la Aluderia» (818, 5), «la
anaya» (883, 2), «la alteració» (883, 4).
2.3 L’ARTICLE PERSONAL
L’article personal masculí en en els processos estudiats apareix amb
menestrals i amb integrants de l’administració de justícia. Ara bé, s’hi
troba generalment en contextos més aviat formals. Així, el veiem bàsicament en tres circumstàncies: en la presentació formal dels declarants,
acompanyat de fórmules de tractament protocolàries i en els clams per
escrit (enfront dels clams i les declaracions orals, on els antropònims
masculins solen anar sense article, deixant a banda les parts més formals,
com la presentació dels declarants). Poden donar-se conjuntament els
tres condicionants o només una part. Per ex. «lo dit en Pere Millà» (62,
21) i «aquell, dit en Pere Millà» (62, 22), en el clam per escrit, mentre
que en la declaració oral dels testimonis va sempre sense article: «Pere
Milà», «Milà»; «En Miquel Hieroni de Angulo, marganter» (92, 2), en la
presentació formal del declarant en el clam verbal, mentre que en la resta
del clam oral apareix sense article.
Com hem dit, pot formar part de fórmules de tractament protocolàries: lo honorable en (menestrals, verguers i verguetes), lo honorable e
discret en (notaris), lo discret en (notaris), lo magnífich en (alguatzirs reials
i escrivans). En alguns processos aquestes fórmules s’apliquen només a
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membres de l’administració de justícia, mentre que en altres la primera
fórmula també es fa servir amb menestrals, però en aquest cas només en
la presentació en el procés.6
Davant el nom de nobles i cavallers el tractament més habitual és el
castellanitzant Don, tant en membres de la noblesa castellana o aragonesa, com de la valenciana, ex. «Lo noble Don Manuel Mercader, cavaller»
(876, 4), «Don Pedro de Castellví, comanador de Montesa, fill de Don
Gilabert de Castellví» (id., 6), «Lo noble Don Francisco Reyner, alguazir
ordinari de sa majestat» (118, 24). Només en una ocasió trobem l’article
en amb un cavaller: «contra en Joan Ros, delat e denunciat» (118, 1),
però la resta de vegades que apareix en el procés ho fa sense cap article o
amb el tractament de mossén.
L’article personal femení na es troba amb dones de les classes populars (casades, vídues o solteres) i apareix preferentment en el mateixos
contextos que el masculí, però en alguns processos té un ús abundant en
el context que sembla reflectir millor la llengua oral, com són les declaracions orals, i apareix també en els fragments en estil directe. En aquests
casos es troba sobretot davant del cognom o el sobrenom de la dona. Per
ex., na Gilaberta, vídua de Jaume Gilabert,7 na Estévena («na Sthévena»),
esposa de Jaume Esteve,8 na Serra i na Castilla, tots en 213; na Perisa
(269, 9) i na Parisa (id., 3), probablement feminització de Peris; na Bielsa
(845, 1), muller de Joan de Bielsa, na Miquela, na Vidala, na Ferràndiza i
6

Barberà (2018, 273-275) també troba que l’article personal masculí en uns processos
de la Ribera (1570-1599) s’usava sobretot en fórmules de tractament protocolàries, i
pensa que amb aquest ús «ja no el podem considerar un article personal pròpiament dit,
perquè fa la funció de fórmula de tractament protocolari».
7
En un cas amb l’article literari: la Gilaberta (213, 13). Només tornem a trobar aquest
article amb valor personal en un altre procés, amb una prostituta, la Ventura (819, 1, 6),
amb la qual no es fa servir mai l’article na. Potser tenia connotacions d’una major vulgaritat, i per això, segons el cas, es preferia na.
8
Les dones sovint eren anomenades popularment amb el cognom del marit o del pare,
feminitzats. Així, aquesta mateixa dona és anomenada també Margarida Gilaberta, pel
cognom del pare. Encara que més rarament també podien ser conegudes pel nom de
fonts del marit o del pare feminitzats: «na Eulàr[i]a Matheua, muller de Matheu
Domingo, moliner» (258, 4) i la seua filla Caterina Mateua.
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na Pascuala (803). L’ús amb sobrenoms populars confirmaria la popularitat que encara mantenia l’article personal femení na.
També apareix, en fragments en estil directe, davant un nom comú
usat com a vocatiu, que pren una funció propera al nom propi, fet servir
com a insult o injúria: «Na bagassa, mala dona, jo us mataré ací en lo
carrer!» (126, 3), «No cureu, na mala vella, que yo·l faré venir, a mon
marit, y que os mate» (213, 6), «Na vil, bagassa, si munte aý, yo te cremaré la ca[s]a» (213, 12). De fet, en aquest context també es troba en
una ocasió l’article personal masculí en: «Ha, en puto vellaco!» (819, 2).
Així, doncs, si atenem a la presència en els contextos més populars
dels processos, com són les declaracions orals i l’estil directe, sembla conservar una major popularitat l’article femení na que el masculí en. Aquell
hi era usat sobretot amb els cognoms i els sobrenoms, i també apareix
davant noms comuns usats com a vocatius, cas en el qual també es troba,
encara que amb menor freqüència, l’article en.9
3. PRONOMS PERSONALS
En posició proclítica, precedits d’un mot acabat en consonant i seguits d’un verb començat per consonant (C-C), els pronoms febles mantenen sempre les formes plenes se, te, vos, lo, los, ne. Igualment, darrere
d’un mot acabat en consonant i davant d’un verb començat en vocal (CV) les formes plenes són les habituals, i tan sols en un cas documentem la
forma elidida s’: «delat, s’és jagut» (258, 10r).
Precedits d’un mot acabat en vocal i davant d’un verb començat en
consonant (V-C) les formes asil·làbiques s, m, n, l, t es troben darrere
d’alguns mots monosil·làbics de contingut gramatical: que (conjunció i
pronom), els pronoms què i qui, l’adverbi no, les conjuncions i (hi, y) i si i
en un parell de casos del pronom yo. En canvi, darrere d’aquests mots no
solen ser habituals les formes plenes de la majoria de pronoms, les quals

9

Sobre l’evolució de l’article personal en català, veg. Casanova (2003), el qual afirma que
en valencià «a mitjan segle XVI ja està en decadència», si bé es mantingué més «en les
classes més baixes» i al segle XVII només «davant de dones».
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apareixen majoritàriament darrere mots polisíl·labs.10 Només el pronom
te és més usat en forma plena en aquests casos: «yo te cremaré la ca[s]a»
(213, 12), «yo te levaré» (883, 7) «no te vull» (id., 3, 7), «y te pegare» (id.,
3), «y te levaré» (id., 3), i en forma reduïda només una vegada: «mira,
que·t demanen» (213, 5).
En el context V-C es troba també la forma reduïda del pronom de
segona persona plural us, darrere què, no i yo, ex. : «Ara hojats què us fan
a saber» (213, 31), «Yo us tornaré lo real castellà a vós» (818, 8), «Teniuvos. No us tindreu» (873, 5), i en posició enclítica darrere vocal: «plàciaus condemnar aquell» (126, 4). En un parell de casos, darrere de vocal,
apareix reduït a la forma asil·làbica s: «y voleu desonrrar a qui no·s deu
res» (883, 2), «Ara hojats que·s fan a saber» (118, 21). En una ocasió es
documenta la variant os: «y que hos havien vist» (883, 2).
Igualment, en el context intervocàlic (V-V) les formes asil·làbiques
s, l, m, n es troben trenta vegades darrere els mots gramaticals que, què,
qui, i (y, hi), e (1 cas), no, i tan sols en tres ocasions es documenta la forma s en altres contextos, un dels quals és la conjunció perquè, composta
també amb que: «ella, relant e testimoni, s’és confessada» (62, 6), «perquè
s’era apartat de aquella» (132, 13), «aquella s’enprenyà» (258, 10v).11
Concloem, per tant, que, com en altres textos valencians dels segles
XVI i XVII (cf. MARTÍ: 1994, 127-137; CANO: 1995, 55-69), en la formació de les formes asil·làbiques dels pronoms febles influí fonamentalment el context vocàlic precedent, sobretot els mots monosíl·labs de
caràcter gramatical.
Les formes reforçades, formades a partir de les asil·làbiques, encara
eren poc habituals al segle XVI. En els processos estudiats només n’hi ha
un cas, en concret de la forma es: «en companyia de son criat, qui es no-

10

En el context V-C la forma plena se es troba 24 vegades darrere d’un mot polisíl·lab, i
tan sols una darrere de si: «si se jahia» (258, 1v), i una darrere de la conjunció que: «que
se són a[b]sentats» (213, 27), seguida d’un verb començat per s, que no afavoreix, per
tant, la forma asil·làbica s.
11
Un comportament similar té el pronom plural los, que presenta la forma reduïda ‘ls
darrere els monosíl·labs i (y, hi), que, què, no, yo, ya (1 cas).
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mena Beltran Navarro» (92, 6), la qual, com veiem, es troba en un context on la pròtesi de la e es veu afavorida pel diftong [je].
En les combinacions pronominals del pronom datiu hi (< li) amb
els pronoms descendents del llatí ILLU es manté l’ordre CD + CI, habitual a l’època, ex. «que li donàs hun home que·s matàs ab ell, que si no lo
y donava de ací al diumenge, que ell li levaria la cara» (883, 5), «dix que
[...] per la roba, que ell la y donaria» (62, 28). Quan es tracta del pronom
neutre, aquest adopta la forma lo: «y qu·ell lo y provaria» (883, 2).
També es conserva l’ordre CD + CI en les combinacions proclítiques lo vos i la us: «Bé stà, que yo lo vos pagaré» (818, 8), «Calau, señora,
que algú la us tornarà, que la dita capa no·s perdrà» (92, 12). Però en
posició enclítica s’inverteix, ‘s-lo, amb la forma asil·làbica s resultant de la
reducció del pronom en contacte amb la semivocal [w]: «Veus así hun
real castellà, partiu’s-lo los dos» (818, 9).
El pronom de CD també precedeix els altres en les combinacions
ternàries l se’n i la se’n: «Y en açò, vingueren huns companyons del dit
home y·l se’n portaren» (819, 6), «Y aprés la se’n portaren a sa casa» (62,
14).
Quant a la posició dels pronoms respecte al verb, es posposen
sempre amb el verb en infinitiu, gerundi i imperatiu, com en la llengua
actual. Amb la resta de temps i modes verbals solen ocupar la posició
proclítica. Tanmateix encara es conserven casos d’ús enclític, com els que
es donaven, amb major abundància, en la llengua medieval (cf. Coromines, 1983: 274-275; GHLC, 239-240). Això ocorre sobretot, encara que
no sempre, quan el verb és la primera paraula de l’oració (3 casos) i més
encara si aquest va precedit d’una conjunció copulativa (11 casos), ex. «E
(Y) axí és ver e mostra’s per lo que seguex (segueix)» (62, 19; 258, 7r;
269, 2), «prengué a la dita chica y portà-la a casa del barber» (845, 5), «Y
com ell, dit testimoni, no li volgués donar sinó sis diners, vingueren-se a
barallar la dita Ventura y ell» (819, 1), «Y com fonch en lo carreró, jurà
per la ànima de tal, jurant de Déu, «Ha-y ningun puto que parle per ell?

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 189-225
ISSN 2172-5500

195

ÍTACA

Hixca ací» (818, 4).12 Només en una ocasió apareix en posició enclítica,
en un verb que no està en infinitiu, gerundi ni imperatiu, quan aquest no
és la primera paraula de la frase ni va darrere de la conjunció copulativa:
«la muller del dit Joan de Bielça féu-se’n a una finestra» (845, 5).
4. POSSESSIUS
4.1 EL POSSESSIU DE TERCERA PERSONA
En alguns dels processos estudiats apareix el possessiu llur (lur),
sempre en masculí singular, sense article i en posició prenominal, referit
generalment a un posseïdor singular.13 En alguns documents només es
troba en fórmules jurídiques (3 casos), o en la part de les diligències notarials (2 casos). Així, té caràcter formulístic en la presentació formal dels
clams escrits: «en tota aquella millor via, forma e manera que a llur intent
e propòsit aplicar puixa e deja» (55, 1), «en tota aquella millor via, forma
e manera que a lur intent e prepòsit applicar-se puixa e deja» (132, 11),
«en tota aquella millor via, forma e manera que a lur intent aplicar-se pot
y deu» (269, 1). En el ms. 258 té un major ús, i apareix nou vegades en el
clam escrit, en estil indirecte, ex. «y en servey de aquell, en llur casa és
12

L’alternança que es dona en text següent en estil directe entre te’n vas i vas-te’n en un
context similar i en boca del mateix parlant, deu reflectir la vacil·lació de la llengua parlada del moment: «E dix a l’hu de aquells: “Per què has dexat la faena y te’n vas?” [...]
“Com dexes-me la pasta en la pastera y vas-te’n?”» (873, 1).
13
Només en una ocasió es documenta amb un posseïdor plural: «si no y seran en lur
contumàcia, seran rebuts» (92, 28). L’ús de llur referit a un sol posseïdor, encara que
rarament, es troba al segle XV. Coromines (DECat, V, 310) afirma que la major part
de casos medievals que s’han al·legat «són de textos mal publicats», però afirma «que
potser se’n trobi algun d’autèntic entre valencians populars del segle XV», i en cita un
exemple de sant Vicent Ferrer. També el llegim en el Regiment de la cosa pública
(València, 1499) d’Eiximenis: «Molt savis, honorables e reverents senyors [...], jurats de
València, frare Francesch Eximéneç, de l’orde dels frares menors, lur humil servidor en
Jesuchrist» (p. 3). S’incrementa al segle XVI (FARRENY: 2004, 243; BARBERÀ I IBIZA:
2018, 289). Aquest ús es podria explicar per ultracorrecció dels escrivans (SARAGOSSÀ:
2000, 258), encara que també cabria la possibilitat que obeís a un ús vacil·lant de la
llengua, sobretot en un moment de decadència. Tinguem en compte que així com hom
usava seu i son per a un posseïdor singular i plural, per confusió alguns usuaris de la
llengua podrien haver fer el mateix amb llur, almenys en l’escriptura.
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estada e vista estar» (1v), «a hon tingué excés carnal ab la dita Catherina
Matheu[a], llur criada» (2r). Només en una ocasió es troba llur en un
clam oral, també en estil indirecte, però en aquest cas l’escrivà el va cancel·lar i el substituí per la forma feble son, possiblement perquè fou la que
realment digué la denunciant: «E aprés de acò, aquella anà a cercar son
(cancel·lat «a llur») marit hi·l féu venir per a que pegàs a ella, clamant»
(213, 2).14
4.2 ELS POSSESSIUS FEMENINS
En els processos estudiats les formes plenes femenines dels possessius són sempre les etimològiques, i no apareixen encara les analògiques
corresponents. Es troben en tots els contextos, des dels més formals, com
poden ser algunes fórmules jurídiques, fins a les declaracions verbals dels
testimonis, en estil indirecte i també en estil directe, més pròxim a
l’oralitat. Donades les característiques dels textos, la més emprada és sua,
i en un cas, en estil directe, apareix mia, ex. «estant ell, testimoni, a la sua
porta» (213, 15), «y dix: “Per la ànima de tal”, jurant de Déu, que partiria
la dita capa, puix que era sua» (818, 7), «veu que una dona nomenada
Ventura cridava dins la sua cambra grans crits» (819, 8), «Sellavors, lo
dit Francés Pons dix: “Donar-la-he la mia part a mon pare, puix és parçoner, y yo faré la fahena”» (818, 7).
Les formes meua, teua, seua, que són rebutjades com a vulgarismes
en les Regles d’esquivar vocables del segle XV, segons Coromines (DECat,
VII, 883), guanyaren «terreny lentament en la llengua parlada i molt poc
en la llengua literària» i segons Batlle et al. (GHLC, 247-248), «durant
l’edat moderna s’estendran progressivament». De fet, en els textos dels
14

Generalment hom considera que llur «anà caient en desús durant l’edat moderna»
(GHLC, 250-251), i diversos autors pensen que possiblement, almenys en valencià i en
català nord-occidental, al segle XVI era ja una forma en desús o un arcaisme (SCHMID:
1988, 77; FARRENY: 2004, 243; GIRALT: 2012, 68). Si bé, donada la presència, encara
que escassa i només en estil indirecte, en alguns processos judicials del segle XVI, Barberà i Ibiza (2018, 289-291) afirma que «no cal descartar que [...] l’ús de llur encara
romanés viu» en algunes construccions. Per la seua part, Rabella (1998, 247) pensa que
«el fet que no aparegui en les declaracions directes» dels processos fa pensar que no es
fes servir en la parla popular.
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segles XVI i XVII encara es preferien clarament les formes etimològiques
mia, tua, sua (i els plurals corresponents) (cf. MARTI: 1994, 150; CANO:
1995, 78-79; FARRENY: 2004, 241-242; GIRALT: 2012, 68; BARBERA I
IBIZA: 2018, 286). Aquest fet, juntament amb la presència no únicament
en textos formals, sinó també en altres més planers o més pròxims a
l’oralitat, pot fer pensar que, almenys al segle XVI, encara devien tenir
alguna presència en la llengua parlada.
4.3 POSSESSIUS ÀTONS
En la llengua antiga les formes reduïdes dels possessius s’empraven
correntment en posició prenominal (cf. BADIA I MARGARIT, 1981: 307;
MOLL, 2006: 179), si bé en aquesta posició ja experimentaven la concurrència de les formes plenes (cf. DUARTE & ALSINA: 1986, 78). Com
en altres textos de l’època,15 en els processos consultats els possessius
àtons (354 casos, 90’1 %) són molt més usats en aquesta posició que els
corresponents tònics (39 casos,16 9’9 %), i no únicament amb noms de
parentiu, i altres com casa o vida, on encara s’usen actualment en valencià,
sinó en general, ex. «son procurador» (92, 21), «son mestre» (876, 3), «sa
segona contumàcia» (118, 19), «sa capa» (883, 5), «sos peccats» (62, 6),
«ses orelles» (132, 4).
5. DEMOSTRATIUS
5.1 FORMES REFORÇADES I NO REFORÇADES
Com és habitual en els textos valencians del segle XVI,17 predominen els demostratius no reforçats (18 casos, 78’2 %) sobre els reforçats (5
casos, 21’7 %). Ara bé, s’observa un millor manteniment dels demostratius reforçats en la forma de masculí singular aquest, de manera que en els
processos estudiats hi ha dos casos d’aquesta forma i cap de la no reforçada equivalent. En aquest fet, que es repeteix en altres textos valencians
15

Veg. Martí (1994, 150), Farreny (2004, 242), Callado et al. (2018, 56) i Giralt (2012,
69), si bé el darrer només es refereix al predomini dels possessius àtons davant noms de
parentiu.
16
A més, nou d’aquests casos formen part de fórmules jurídiques repetitives.
17
Casanova (1993, 176) afirma que «l’estigmatització d’aquest davant est» té lloc «a
partir de la segona part del XV i sobretot del XVI».
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de l’època, probablement intervingueren factors fonètics i morfològics
(veg. MARTÍ: 1994, 145; MARTÍ: 2012, 619; MARTÍ & SERRA: 2009,
112; CALLADO et al.: 2018, 55). D’altra banda, la presència de quatre
casos de demostratius no reforçats en els fragments en estil directe confirma la seu popularitat en el valencià de l’època, ex. «Y com fonch a la
porta, comencà a dir: “Estes putes, bagasses, yo les castiga[ré]”» (213, 17),
«a crits dix a la porta d’ella, testimoni [...]: “Esta bagassa merexeria entrar
dins sa casa y levar-li lo nas de la cara y dar-li de bastonades”» (883, 3), si
bé les formes reforçades no hi són absents tampoc de l’estil directe (un
cas): «y lo dit Roca digué al dit Miquel Angulo: “Veu aquell home
qu·està allí? Un dia de aquestos li pegaré, y vós sereu ab mi”» (92, 10).
5.2 ELS DEMOSTRATIUS ADVERBIALS
En els processos estudiats hi ha deu casos del demostratiu ací, usat
sempre amb valor díctic, ex. «Na bagassa, mala dona, jo us mataré ací en
lo carrer!» (126, 3), «Ha-y ningun puto que parle per ell? Hixca ací»
(818, 4). També pot adquirir una projecció temporal, sense perdre el
valor díctic, per relació al temps de l’enunciació, en l’expressió d’ací a +
substantiu temporal: «Bagassa, mira que de ací al diumenge me has de
donar hun home que’s mate ab mi, si no yo pujaré en ta casa y te levaré la
cara» (883, 3).
L’adverbi aquí, menys usat (4 casos), es troba tant amb valor díctic
com anafòric. Té valor díctic en «Digau, à-y ningun home aquí que faça
bo que yo y ma muller havem dit que Saura li feya a na Miquela en casa
de Sans?» (883, 2), i en l’expressió anar-se’n per aquí avant, amb el sentit
de desfer-se d’algú, despatxar-lo virulentament: «E vent-lo ell, dit testimoni, ajuntà ab aquell, y li dix que tingués al rey. E aquell li dix que se
n’anàs per aquí avant. E ell, dit testimoni, dix que·s tingués al rey y que
què volia dir que se n’anàs per aquí avant. E lo dit Ros li respongué: “Tira,
bujarró! ¿Con quién piensas hablar?”» (118, 8), i sembla tenir valor anafòric en: «y ell, dit clamant, dix al dit Anthon Serrano, stant a la porta d’ell,
dit clamant, aquí stant Joan Matoses, que és companyó de clavari, que li
donava recapte» (818, 6). Tot i que menys usat que ací, l’ús en fragments
en estil directe i en declaracions orals en estil indirecte indicaria que a la
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segona meitat del segle XVI aquí no era desconegut en valencià central, i
que podia ser usat amb valor anafòric i díctic.18
En dues ocasions, en fragments en estil directe, es documenta
l’adverbi ahí (aý), amb valor díctic de segona persona: «vingué lo dit Sancho Navarro y, pujant per la scala, dix a una neta d’ella, clamant: “Digues,
està aý ta major?”» (213, 3), «E lo dit Sancho Navarro alçà lo cap e li dix:
“Per cap de tal! [...] Na vil, bagassa, si munte aý, yo te cremaré la ca[s]a”»
(id., 12).19
5.3 EL DEMOSTRATIU TAL20
La forma tal funciona com a pronom i com a determinant davant
d’un nom, ex. «com tals crims e delictes» (55, 3), «ni ha hoyt dir tal cosa
fins ara» (62, 25), «són verguetes de la Real Alguazeria, y per tal són tenguts» (118, 15), «reptant que no digués tal» (883, 11). En diverses ocasions forma l’expressió tals e (o) semblants + nom, ex. «e han acostumat
de fer tals e semblants delictes» (55, 3), «dient-li tals o semblants paraules»
(213, 25).
Veiem que generalment tal adopta flexió de nombre però no de
gènere. Tanmateix, sí que adopta el gènere femení en l’expressió despectiva ser una tala i quala, que apareix dues vegades en un mateix procés,
tant en estil indirecte com directe: «En açò, la dita na Vidala scomencà
de desenfrenar contra ella, testimoni, dient que era una tala y quala, desonrrant-la de bagassa públicament» (883, 1), «e li dix: “Señora Ferràndiza, gran enuig porte, que é passat a casa de na Miquela, a demanar-li los
peus de ferro, y me ha desonrrat ma filla, que té mala lengua y qu·és una
tala y quala”» (id., 2).21 Aquesta expressió la trobem encara en textos po18

Sobre l’evolució d’aquí en valencià, vegeu Casanova (1993, 177), el qual afirma que
mantingué «el seu valor anafòric i deíctic de 2n grau fins almenys mitjan XVII, però en
continu desús».
19
Sobre el naixement d’ahí en valencià, al segle XVI, vegeu Casanova (1993, 178-179).
20
Sobre el caràcter demostratiu de tal, vegeu la GLC (p. 607).
21
En el DCVB es diu que «dialectalment i en la llengua antiga» es troba la forma tala, i
se’n citen exemples d’Ausiàs March, de Jaume Roig i del Tirant. En el DAg (VIII, 12)
se’n citen també exemples més tardans, fins al Rector de Vallfogona. Segons Coromines
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pularistes valencians del segle XIX: «si la estachera de dalt / és una tala,
una quala» (El fadrí, Biblioteca Municipal de València, ms. 7116), «M’à
dit qu·eres una tala / y una cuala; un escachet, / y que·t busca» (Constantí
Llombart, Tipos d’auca, València, 1878, p. 133).
Es tracta d’una expressió, encara que despectiva, amb un cert to eufemístic. Com eufemístic és també l’ús de tal en renecs: Cap de tal (62, 6),
per cap de tal (218, 12), per la ànima de tal (118, 8), per lo fetge de tal (818,
2), per lo cul de tal (818, 4). Sovint l’escrivà aclareix que tal és la manera
d’encobrir les paraules de la persona citada, que realment jurà per Déu:
«lo dix Francés Pons dix: “Per la ànima y per lo fetge de tal”, jurant de
Déu» (818, 2).
També juntament amb qual, però de caràcter diferent, és
l’expressió per tal qual se conté (té dit), ex. «té a la dita Speransa Lombart
y de Xea per tal qual se conté en lo dit capítol» (269, 7), «Y dix que no·ls
té per tals quals se conté en lo dit capítol» (id., 9), «per tenir-lo per tal qual
té dit dessús, no·l deixa dormir en la enfermeria» (847, 2).22
Per últim, forma les construccions consecutives de tal manera que
(118, 16; 180, 4) i de manera tal que (258, 6), i la locució final per tal que
(213, 26).
6. QUANTIFICADORS
No s’intercala la preposició de entre el quantitatiu molt i el substantiu: «y té molt conte en sa casa y faena» (92, 9). En el cas de tant, davant d’un nom masculí, documentem tres casos amb preposició i un sense, amb el mateix substantiu, fins i tot en el mateix text, cosa que indicaria una vacil·lació a l’època: «Y lo dit Joan de Bielça respongué que no li
havien fet tant de mal per avalotar tant. Y la dita chica respongué que tant

(DECat, VIII, 215), la forma femenina tala es troba en obres del segle XV, «sobretot (o
només) valencianes», i crida l’atenció sobre els casos en què forma parella amb quala,
«que resta més viu, i és també castellà».
22
Cf. «jo la tinch / per tala quala en lo article la pinten» (FARRENY: 2004, 259).
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mal vingués per sa casa com ella tenia, perquè ella no podia servir
[a]m[o]» (845, 5).23
Com era normal en català antic, és habitual l’ús de l’indefinit algun,
a amb valor negatiu, quantificant un nom. Tot i tenir el mateix valor que
ningun (nengun), a en els processos ocupen posicions diferents, ja que el
primer apareix darrere el nom, i el segon ocupa la posició d’especificador,
ex. «sens recel algun» (62, 21), «ni maleficis alguns» (261, 3), «sens dany
ni perjuhí de persona alguna» (269, 2), «ni ningun altre mal accident»
(62, 35), «no y ha nengun home» (818, 2),24 «a ninguna persona» (883,
8). En una ocasió apareix algú quantificant un nom, també amb valor
negatiu i posposat: «per hara no entén posar clam algú» (873, 4).25
Quan algun, a té valor positiu precedeix el nom, ex. «armats per algunes parts» (62, 19), «per intervenció de algunes persones» (126, 7).
Només en una ocasió, en una oració interrogativa indirecta (context
hipotètic), apareix posposat: «Fonch interrogat que diga si sab que hun
home que en la present hora ha vist nafrat en casa del magnífich micer
Bas havia tengut diferències algunes ab alguna dona del dit partit» (819,
4).
Com hem vist, ningun és habitualment negatiu, però en dos casos,
en oracions interrogatives, té caràcter positiu: «Ha-y ningun puto que
parle per ell? Hixca açí» (818, 3), «Digau, à-y ningun home aquí que faça
bo que yo y ma muller havem dit que Saura li feya a na Miquela en casa
de Sans?» (883, 2). L’ús en fragments en estil directe sembla apuntar a la
pervivència oral d’aquest ús en el valencià del segle XVI.
Com ocorre sovint en la llengua antiga, en construccions partitives
s’usen les formes algú i ningú (nengú): «si algú o alguns del dit offici»
23

Les dades dels nostres processos, com la d’altres textos valencians antics (cf. MARTÍ:
1994, 172; ESCARTÍ & RIBERA: 2019, 109-110), indiquen que aquesta preposició no
estava tan estesa amb alguns quantificadors com ocorre actualment en valencià general
davant un nom masculí singular (cf. BELTRAN & SEGURA: 2017, 202-203).
24
Predominen clarament les formes amb i, i només documentem dos casos de les formes més antigues amb e (NEC UNU), aquesta i un cas de nengú (269, 2).
25
Aquest ús adjectival d’algú es documenta des de la llengua medieval, i, segons Farreny
(1986: 153), es tracta d’una pèrdua de la -n final per enclisi.
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(818, 5), «no·n coneix ningú dels altres» (819, 5), «ni a nengú de sos
vehins» (269, 2).
Com en altres textos de l’època, hom fa servir habitualment els indefinits cascun, cascú (22 casos), i només en una ocasió apareix cada u.
D’altra banda, com hem vist amb algú i ningú, en construccions partitives
es fa servir cascú (i cada u) de: «donem-li cascú dels dos que restarà hun
real castellà per home» (818, 8), «cada hu de aquells per si» (269, 4).
L’indefinit qualsevol es manté invariable en plural, ex. «contra qualsevol altres còmplices» (62, 17), «contra qualsevol altres factors» (92, 8).
7. RELATIUS
En les oracions subordinades de relatiu amb antecedent i sense
preposició hom fa servir normalment el relatiu que, i en les explicatives
també el relatiu compost article + qual. Però en les oracions de relatiu
explicatives amb antecedent de persona, amb funció de subjecte, s’utilitza
sovint el relatiu qui, si bé, amb poques excepcions, restringit a determinades estructures pròpies del llenguatge notarial, on deu conservar-se
aquest pronom per tradició: per al jurament: «qui jura» (62, 7; 92, 4; 118,
2; etc.), per assenyalar l’adreça: «qui està a» (62, 2; 213, 2; etc.) o «qui
està en» (92, 2; 118, 4; 132, 2; etc.), i per indicar l’edat: «qui dix tenir...
anys» (213, 9, 11; 876, 3; etc.), «qui dix ésser de edat de» (818, 1, 3; 819,
1; etc.).
També s’empra habitualment el relatiu qui en l’expressió del llenguatge jurídic i administratiu qui dessús, referida a testimonis, delats o
denunciats citats anteriorment, i que s’ajusta a la voluntat de precisió
d’aquest tipus de llenguatge, ex. «al dit Pere Millà, velluter, delat qui
dessús» (62, 32), «lo dit en Pere Novella, delat y denunciat qui desús» (92,
10), «la dita Catherina Poses, delada e denunciada qui desús» (213, 24).
Cal relacionar-la amb la construcció llatina del llenguatge jurídic testes qui
suppra (proxime nominantur, nominatur o nominati), que es llegeix també
en alguns dels processos consultats.
Fora d’aquests contextos, és molt poc usat el relatiu qui en les oracions amb antecedent explícit, i quan apareix ho fa en oracions explicatives amb antecedent personal i amb funció de subjecte: «e mestre Johan
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Brin, cirurgià, qui curà a la dita portoguesa nafrada» (62, 35), «com Penarroja lo baxet, qui pledeja ab lo señor de Callosa» (876, 4), «Fonch
atrobada per lo alguazil Rafel Moragrega, qui accedí de provisió del molt
magnífich Miquel Àngel de Bas» (883, 1).
En un cas, en una oració especificativa, l’antecedent és l’indefinit u:
«encontraren ab hu qui·s diu e nomena Joan Ros, lo instador» (118, 12).
En les anomenades oracions de relatiu semilliures,26 només documentem el pronom qui en tres ocasions, precedit de l’article definit: «e
són encorreguts en totes les penes que los qui rompen pau y treua encorren» (55, 3), «al temps que·s partix lo cuyram, se acostuma de pendre en
jurament lo qui·l pren de hu en hu per lo majoral» (818, 5), «li respós que
[...] li pegaria al dit Penarroja de bastonades y al qui parlàs per ell» (876,
5).
En les oracions de relatiu amb antecedent, darrere de preposició, és
molt més utilitzat el relatiu compost article + qual que no els pronoms
què (3 casos) i qui (1 cas), ex. «que la dita supplicatió e criminal acusatió
no posava per vexar ne molestar les persones contra qui la posava» (92,
16), «sien aquells condemnats, oprimits e castigats en totes aquelles penes, axí corpora[l]s com pecuniàries, en què han encorregut, etc» (213,
26), «E axí és ver e consta ab lo acte de la dita pau y treua, del qual fa fe»
(55, 2), «les quals mana ésser posades e insertades en procés, de les quals
ne atorga còpia e trellat a cascuna de les dites parts» (92, 27), en el darrer
cas amb pleonasme pronominal.
No és molt habitual en els processos consultats la tendència
col·loquial a la construcció analítica amb el relatiu que, reduït en la pràctica a un mer nexe, i on el pronom feble fa les funcions sintàtica i anafòrica,
però en trobem algun cas: «en hun cabàs, huns canons de seda de pèl, que
y pot haver obra de mij·alneta de seda verda» (62, 2).
El relatiu compost darrere de la preposició de pot funcionar com a
complement del nom; se situa darrere del nom, ex. «y en companyia de
hun jove lo nom del qual aquell ignora» (92, 4), «a la voluntat del qual lo
dit Lorens Sanctjoan aderí» (258, 7r), pot haver-hi repetició de
26
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l’antecedent: «parlant ell, testimoni, ab la dita Cathalina en hun carreró
del carrer de Sant Vicent, lo nom del qual dit carreró no sab ell, dit testimoni» (132, 5).
Quan l’antecedent és oracional, l’oració de relatiu va encapçalada
amb els sintagmes (de, per) les quals coses (92, 3, 17, 19, 21; 132, 16; 811,
2; 821, 2), per la qual causa (92, 11) i per la qual raó (62, 9, 22), i només
en una ocasió es documenta per lo qual (92, 11).
En les oracions de relatiu semilliures per a designar entitats no
animades generalment es fa servir la construcció amb el relatiu que precedit de l’article lo, ex. «E dix que nega lo que ha negat y atorga lo que ha
atorgat» (62, 31), «yo stimaria més tenir lo que vos deuen que no lo que
teniu» (818, 7). Només en una ocasió es documenta allò que: «lo qual dix
a ell, dit relant, que miràs lo que manava, y que en allò que feya se amoderàs» (118, 4).
8. VERBS
8.1 PRESENT D’INDICATIU, PRESENT DE SUBJUNTIU I IMPERATIU
La primera persona del present d’indicatiu de fer és la clàssica faç
(< FACIO) (62, 41), conservada en balear i valencià (DCVB). Les
desinències de les persones primera i segona del plural dels verbs de la
primera conjugació són les etimològiques -am, -au, respectivament: cercam (62, 30), cuitau (818, 7), restau (818, 7), i el mateix ocorre en la segona persona del plural de l’imperatiu: anau (62, 29; 818, 7), callau (92,
12), deixau (818, 9), digau (883, 2), entrau (883, 9), mirau (818, 6), pagau
(818, 7, 8), pujau (883, 9), vingau (62, 29).
En present de subjuntiu, en el verb ser, es mantenen les formes
clàssiques sense increment velar, sia (55, 4; 92, 30; etc.), sien (62, 24; 92,
15; etc.); igualment en voler, vulla (< VOLEAT) (62, 6; 132, 27), en el
verb plaure, plàcia (< PLACEAT) (62, 38; 118, 18; 126, 4), en deure
prevalen clarament les formes deja (< DEBEAT) (55, 1; 62, 38; 122, 2;
132, 11), degen (dejen, dexen) (< DEBEANT) (55, 3; 62, 23; 126, 4;
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etc.), per un únic cas de la velaritzada deguen (92, 15).27 En el present de
subjuntiu del verb poder es mantenen les formes antigues puixa (<
*PŎSSIAT) (55, 1; 92, 29; 126, 6; etc.) (10 casos), puixen (<
*PŎSSIANT) (258, 4r, 10r) (2 casos), juntament amb la velaritzada
puga (55, 1; 92, 8; 132, 23; 258, 1r), menys utilitzada (4 casos).28 El present de subjuntiu de morir és el clàssic muyra (< *MORIAT) (55, 3),
conservat en baleàric i en part del valencià (MOLL, 2006: 189).
En una ocasió es documenta la forma de tercera persona ixque, en
un fragment en estil directe: «Hixque algun belitre que parle per lo majoral, fill de hun tramuçer» (818, 9), si bé més avant, en boca del mateix
personatge, es fa servir hixca: «cridant grans crits: “Hixca lo puto majoral
de la casa o qui parle per ell”» (818, 10). Això podria ser indici encara
d’una certa vacil·lació en la llengua oral en la desinència de la tercera persona -a / -e (< -AT) en valencià central, sobretot si el context fonètic era
favorable,29 però amb tendència clara a imposar-se la forma més prestigiosa -a, si més no en la llengua escrita (cf. CASANOVA: 1989, 347;
MARTÍ: 2012, 563; WHEELER: 2012, 897, 905).
Pel que fa als verbs incoatius de la tercera conjugació, en el present
d’indicatiu predomina clarament l’increment -eix (-ex) (31 casos, 88’57%)
sobre -ix (4 casos, 11’42%): «aboleix» (126, 6), «aboleixen» (62, 40),
«constituexen» (92, 28), «desisteix» (126, 6), «desesteixen» (62, 40),
«posseheix» (261, 3), «prosseheixen» (55, 3), «proseheixen» (92, 15;
258, 3r, 8v), «procehexen» (62, 23; 126, 3; 180, 4), «proceheixen» (118,
18; 132, 14; etc.), «regeix» (819, 6), «requereixen» (883, 4), «segueix»
(118, 8; 258, 4r, etc), «seguex» (62, 19; 269, 2); «abollix» (213, 8), «partix» (818, 5), «procehixen» (147, 4), «servix» (180, 2).
En el present de subjuntiu totes les formes incoatives, de tercera
persona del singular, contenen la e com a vocal de l’increment incoatiu:
«proceheixca» (62, 38), «produheixca» (132, 22), «succehesca» (62, 23),
27

Les tres formes (deja, degen, deguen) es troben en les diligències notarials, formant part
de fórmules juridicoadministratives.
28
Totes tres es documenten en diligències notarials, sovint formant part de fórmules
juridicoadministratives.
29
En ixque la vocal desinencial està pròxima a la vocal i la consonant palatals del lexema.
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«succeheixca» (55, 4; 126, 4; 132, 15; 213, 26), «succeheixa» (92, 15). La
majoria de casos estan formats amb l’increment palatalitzat -eixc, el qual
segurament s’explica per analogia amb les formes palatals incoatives del
present d’indicatiu amb -eix (cf. Casanova, 1993: 306-307; GHLC, 369).
Notem també la forma «succeheixa», sense la consonant velar pròpia dels
incoatius en subjuntiu, que apareix en una ocasió, i que deu explicar-se
també per analogia de les formes de l’indicatiu.30
Així, doncs, comprovem que en els processos estudiats en
l’increment dels verbs incoatius de la tercera conjugació encara predomina clarament la vocal e, i que en el present de subjuntiu està ja molt estesa
la solució híbrida -eixc. Si comparem aquests resultats amb els d’altres
textos valencians del segle XVI, que mostren diferències quant al predomini dels incoatius amb e o amb i (cf. MARTÍ: 1992, 59-60; MARTÍ:
1994, 184-185; MARTÍ & SERRA: 2009, 126; CALLADO et al.: 2018, 35;
BARBERÀ I IBIZA: 2018, 320-321, 336), arribaríem a la conclusió que en
el valencià de l’època, almenys en la llengua escrita, depenent del text i de
l’autor, hi havia bastant variació en aquest punt, però que en el subjuntiu,
independentment de la vocal de l’increment incoatiu (e o i), prevalien
clarament les formes palatalitzades.31
D’altra banda, el verb referir manté la forma no incoativa antiga refir (92, 3).
8.2 IMPERFET D’INDICATIU
A conseqüència de la caiguda de la -B- desinencial, en alguns verbs
de la segona conjugació es formaren en català uns imperfets d’indicatiu
amb hiatus. Més tard, excepte en valencià general,32 en les formes amb el
30

Aquestes formes incoatives de subjuntiu sense consonant velar es poden trobar també
en altres textos valencians dels segles XVI i XVII, per ex. «repartexen», «concedexa»
(1558) (MARTÍ: 1992, 59), «cumplixen» (1673) (MARTÍ: 1991, 71).
31
Segons Casanova (1993, 308) i la GHLC (p. 366-367), el procés de substitució de la
e de les formes incoatives per i en català occidental (incloent-hi el valencià) s’inicià al
segle XIV i s’estengué progressivament entre els segles XVI i XVIII, primerament en la
llengua oral i després en l’escrita.
32
En valencià també es coneixen unes formes amb el vocalisme simplificat, tipus dia, ria,
fea, vea (cf. PÉREZ SALDANYA: 1998, 193), que no apareixen en els processos estudiats.
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radical acabat en vocal, es va produir un desplaçament de l’accent a la
vocal del radical per tal de desfer el hiatus i possiblement també per la
pressió analògica exercida pels infinitius rizotònics (cf. PÉREZ
SALDANYA: 1998, 192-193; GHLC, 360).
Coromines (1983, 270) diu que «l’accentuació dêia ja es troba a finals de l’Edat Mitjana», i Pérez Saldanya (1998, 192), «tenint en compte
que les formes amb h són generals en Llull [...] i les formes amb y en Un
llibre de cort reial mallorquí del segle XIV», conclou que «el canvi ja
s’hauria consumat, almenys en una part important del català, a mitjan
segle XIV». Però no sempre resulten igual de clarificadores les grafies y i
hi. Per exemple, Par (1928: 30-31) troba que en el Curial apareix tant
dehia com deya, jahia com jaya, etc., i creu que «segurament jahia, jaya
són dos grafemes del mateix fonema» amb la i vocal plena. La fluctuació
gràfica en aquests imperfets es troba també en altres textos medievals (cf.
COLÓN & GARCIA: 1987, 111; RABELLA: 1998, 234; DIÉGUEZ: 2001,
226; ALEGRE: 2007, 162-163), i en dificulta la interpretació fonètica.
En els nostres processos, com en altres textos de l’època, hi ha
també fluctuacions gràfiques en aquests casos. En posició interior de paraula darrere de vocal la grafia h seguida de i indica sempre un hiat, ex.
«agrahit» (62, 29), «constituhia» (92, 20), «provehit» (118, 18), «vehinat» (126, 2), «statuhides» (269, 4). Per la seua part, la y en molts casos
assenyala un diftong, ex. «perayre» (126, 1), «huyt» (258, 5r), «cayguda»
(213, 17), «cuyram» (818, 5), però en ocasions també representa un hiat,
i això té lloc especialment en determinats mots, possiblement per tradició: les formes del verb oir, «hoÿt» (126, 3; 118, 22), «hoynt» (118, 2),
«hoÿda» (132, 14), «hoý» (213, 4; 819, 8), «hoÿa» (213, 20),33 en «traÿ-

Per a la situació dialectal del valencià, vegeu Beltran Calvo, Segura-Llopes (2017, 110,
220), els quals afirmen que en valencià central, si bé aquests verbs no han desplaçat
generalment l’accent al radical, sí que s’ha produït el desplaçament en dur i fer, i que en
valencià meridional són més freqüents les formes rizotòniques.
33
Les formes del verb oir també es troben amb hi, fins i tot en un mateix procés: «hohit»
(118, 22), «hohits» (269, 2), «hohida» (269, 3), «ohit» (213, 25), «hohiren» (132, 26),
«ohien» (132, 26).
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dor» (213, 12, 14, 18) i en els noms propis «Loýs» (180, 1), «Loÿsa» (92,
1, 8, 16, 20), «Luÿsa» (92, 8, 9, 18, 30).
En els imperfets d’indicatiu dels verbs que ara ens ocupen apareix
hi en: «dehia» (62, 9; 126, 3), «dehien» (62, 10 [2], 12), «vehia» (118, 5),
«trahia» (147, 7), «jahia» (258, 1v, 2v),34 que, com hem dit, en els processos consultats representa sempre un hiat. Encara que en el conjunt dels
processos és majoritari l’ús de y en l’imperfet d’indicatiu dels verbs dir i
fer: «deya» (92, 23; 118, 6, 9, 17; 132, 4, 6, 7, 8; 269, 3; 819, 4, 5; 849, 1;
883, 6, 7, 9), «deyen» (118, 6; 132, 6; 213, 12, 14, 17, 20, 22; 819, 8;
873; 876, 3; 883, 8, 10), «deyeu» (818, 7), «feya» (92, 20; 118, 4, 6, 7,
13, 17; 132, 5; 841; 180, 4; 213, 4, 16, 25; 258, 4r; 269, 2, 3; 813, 2), no
hem d’oblidar que molts dels processos on s’utilitza la grafia y en aquests
verbs la fan servir també en altres mots on clarament representa un hiat.35
8.3 IMPERFET

DE SUBJUNTIU, PLUSQUAMPERFET DE SUBJUNTIU I
CONDICIONAL EN -RA

En l’imperfet i en el plusquamperfet de subjuntiu hom fa servir
habitualment les formes verbals en -s (-às, -és, -ís) procedents del plusquamperfet de subjuntiu llatí, ex. «li pregà la muller de aquell que la
acompanyàs a casa de Tamayo» (62, 7), «com personalment no l’agués
pogut trobar, per a que fos, vingués y comparegués davant lo magnífich relador de la present causa en la Real Audiència» (118, 21), «lo instà e comogué per a que accedís e anàs a la casa de la di[ta] Francina Gilabert»
(213, 24), «y los digueren ques levassen de allí» (876, 5).
Les formes en -ra, que en llatí funcionaven com a plusquamperfets
d’indicatiu, en català passaren a ser condicionals, i en valencià començaren a utilitzar-se com a subjuntius en la pròtasi de les condicionals en la
34

En alguns d’aquests textos (62, 126 i 147) no apareix mai y en l’imperfet d’indicatiu
d’aquests verbs, sinó només hi. En el primer en una ocasió apareix hy: dehyen (62, 13).
35
Diversos filòlegs interpreten la grafia y que apareix en aquest tipus d’imperfets en
textos valencians dels segles XV, XVI i XVII com a vocal plena (cf. GARCIA SEMPERE:
2013, 71; CASTAÑO & MAS: 2015, 66), però altres interpreten que formes verbals com
veya i feya en textos valencians dels segles XVI i XVII representen formes rizotòniques
(SCHMID: 1988, 99; CANO I IVORRA: 1997, 97; BARBERÀ I IBIZA: 2018, 323).
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segona meitat del segle XV (cf. RIDRUEJO: 1985; PÉREZ SALDANYA:
1998, 297-308; SEGURA-LLOPES: 2015, 23-27). En els processos estudiats apareixen tres vegades en oracions condicionals irreals de passat: «E
hohí ell, testimoni, que lo dit jove nomenat Ros dix que si ell haguera
tengut hun punyal, haguera pegat de punyalades al dit alguazir» (118, 8),
«E hohí ell, dit testimoni, que lo dit Ros estava dient: “Si yo tinguera hun
punyal, yo haguera pegat de punyalades a l’alguazir”» (118, 10), «E als
crits que aquell cridava acudí alguna gent, e trobaren que lo dit suplicant
stava nafrat de dita coltellada. E si no fora per lo auxili de Nostre Señor
Déu e per la ajuda dels que acudiren als dits crits, lo dit delat haguera
mort al dit suplicant» (180, 3). En les tres oracions el subjuntiu en -ra de
la pròtasi (haguera tengut, tinguera i fora) marca anterioritat, potencialitat
ja exhaurida, i correspon al plusquamperfet de subjuntiu. Al mateix
temps, les formes verbals en -ra de l’apòdosi corresponen al condicional
perfet.
L’ús dels condicionals en -ra en l’apòdosi de les oracions condicionals motivà que les formes en -ra s’estenguessen a la pròtasi, on adquiriren el valor de subjuntius, primer només per a marcar anterioritat, potencialitat ja exhaurida, i més tard també possibilitat vàlida per al present o
el futur.36 Però amb aquest darrer valor no documentem encara aquestes
formes en els nostres processos, les quals, com veiem, apareixen sobretot
en oracions condicionals, encara que en un procés de 1567 trobem ja un
plusquamperfet de subjuntiu en -ra en una oració no condicional: «E dix
que lo dit Aguilar e molta gent del vehinat estaven y deyen que merexia lo
dit flaquer que lo dit moço lo haguera mort» (873, 2).
8.4 PERFET D’INDICATIU
En alguns verbs es conserven els antics perfets sigmàtics. En el verb
dir, en la tercera persona del singular predomina clarament el perfet fort
dix (460 casos, 98’7%) sobre el feble digué, que només es documenta sis
vegades (1’3 %). També es manté en aquest verb el perfet sigmàtic de
36

Ridruejo (1985, 445) troba que el valor d’irrealitat present de les formes de subjuntiu
en -ra comença a documentar-se en valencià a mitjan segle XVI.
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tercera persona del plural dixeren (6 casos, 28’5%), encara que en aquest
cas ja predomina la forma velaritzada digueren (15 casos, 71’4%). En el
verb respondre conviuen respòs (9 casos, 34’61%), tres vegades coordinat
amb dix (126, 7; 130, 16; 873, 2), i respongué (17 casos, 63’38%). Es documenta un cas del perfet de tercera persona pres (92, 20), en la narració
de l’escrivà, però la resta de casos, en les declaracions dels testimonis i
denunciants, es fa servir prengué (26 casos); promés (92, 20; 132, 17) (2
casos) en la narració de l’escrivà, i prometé (62, 21; 92, 10; 132, 2, 19, 20,
23) (6 casos) en la narració de l’escrivà i en la declaració de l’acusat; requés
(62, 15; 132, 10), requirí (811, 2; 841, 4; 849, 2), tots dos en la narració
de l’escrivà.
Quant als perfets forts en -I, la tercera persona del verb ésser és
sempre la velaritzada fonch; en la tercera persona del verb veure es documenta habitualment veu (62, 8, 10, 11; 92, 10; 118, 4, 8; 132, 4, 26; etc.)
(< VĪDIT), amb la mateixa vocal que feu (62, 13, 16, 21) (< FĒCIT).
El verb vendre manté el perfet etimològic sense velaritzar vené
(883, 3, 8), que permet evitar l’homonímia amb vengué (55, 2), perfet de
venir, que conviu amb vingué (62, 26, 29; 92, 4; 213, 3), més utilitzat.
Notem les formes de perfet de tercera persona velaritzades afiggué
(132, 7), fuiggué (873, 2), recullgué (258, 7v), ixgué (213, 25) i el més
usual ixqué (213, 4, 6, 12, 14, 17, 21, 25; 258, 1v), conjugades seguint el
model dels perfets febles analògics en -DEDI. També presenta velarització empenygué (873, 5).
En una ocasió es documenta el perfet perifràstic va obrir: «estigueren en obrir dita porta molt gran estona e per espay de una hora o més
fins tant que li digueren [d]e part de fora lo magnífich alguazir y verguetes que puix no se’n podia exir, que obrís. E [...] lo dit Filibert, delat, deslligà dit picaport y va obrir dita porta» (258, 6r). La perífrasi, inserida en
una seqüència narrativa, està construïda amb un subjecte agent i un infinitiu de caràcter actiu, com ocorre en el primer estadi de gramaticalització (veg. PÉREZ SALDANYA: 1998, 261-275).
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8.5 FUTUR I CONDICIONAL EN -RIA
Encara que generalment apareixen fusionades les formes verbals de
futur i condicional, originàriament analítiques, encara trobem el futur
separable, amb el pronom feble intercalat entre el lexema i la desinència,
en un fragment en estil directe que forma part d’un clam oral: «Sellavors,
lo dit Francés Pons dix: “Donar-la-he la mia part a mon pare, puix és parçoner, y yo faré la fahena”» (818, 7). La presència precisament en un text
en estil directe que forma part d’un diàleg sembla ser indici que aquest
futur separable encara es podia sentir en la llengua parlada.
Es documenten algunes formes antigues de futur i condicional. En
el verb poder predominen les formes etimològiques porà (92, 3; 118, 18;
126, 4; 132, 7; 147, 4; 258, 9r), poran (55, 4; 62, 23, 24; 213, 26; 261, 7),
poria (132, 5; 258, 5r, 7r; 883, 10), molt més emprades que podran (92,
15), podrien (55, 2). En volrà (92, 19, 28), volran (92, 27, 132) encara no
s’ha introduït la d epentètica.
Els futurs aparrà (62, 24) i comparrà (62, 35; 118, 22), comparran
(213, 32) corresponen als antics aparer i comparer, respectivament. En
una ocasió es documenta comparan (213, 32), que podria explicar-se per
influència de l’infinitiu comparer.
8.6 FORMES NO PERSONALS DEL VERB
Es documenen les formes ésser (56 casos, 88’88%) i ser (7 casos,
11’11%), però amb un predomini clar de la primera. En el gerundi només
es documenta essent (62, 20; 118, 3; etc.).
L’infinitiu comparrer (118, 21), variant de comparer, no registrat en
els diccionaris històrics, deu explicar-se per analogia de les formes de futur comparrà, comparran.
Els verbs en -metre mantenen els infinitius i participis tradicionals i
genuïns: admetre (62, 33; 62, 34), cometre (147, 3), remetre (62, 18), admesa (62, 40), admeses (62, 34; 118, 22), comés (62, 23; 92, 14; 118, 18),
comesa (92, 15; 132, 16), permés (92, 8; 118, 16; 147, 2). Es documenta
també un participi arremés: «E lo dit Joan de Nave dix que havia trobat
hun home que·s barallava ab aquella, lo qual, entrant ell en dita cambra,
se era arremés ad aquell, y que dit home devia ésser orat o qu’estava borra212
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cho» (819, 69), d’un verb arremetre, el qual, segons el DECat (V, 652), és
un castellanisme per escometre.37
Són també tradicionals els participis comprés (132, 4), concebut (92,
11), jagut (258, 4v), rebut (92, 3), rebuts (55, 4), romput (92, 2), l’antic
participi fort de llegir, lest (132, 24), i els participis antics dels verbs seer i
asseer: seyta: «seyta en terra» (213, 21), asseyta: «stant aquella aseyta en
una cadira» (62, 12), «stava aseyta y plorant» (845, 6).
En el verb haver, juntament amb hagut (126, 2; 213, 25), es documenta la variant haüt (92, 17; 147, 8), també ben antiga.
Els participis de tenir i venir són, respectivament, tengut i vengut,
normals en la llengua antiga.
En el gerundi de veure conviuen veent (118, 6; 258, 1v, 2r) i vent
(118, 17; 126, 3), més usat.
Les desinències dels gerundis de la segona conjugació són les tradicionals, sense extensió analògica de la velar, avui tan difosa en valencià:
aprenent (62, 18), corrent (62, 7), dient (62, 21), regonexent (62, 6), rient
(845, 6), trahent (821, 1).
El participi de present amb valor verbal és molt poc usat, i només
el trobem en dues ocasions: «lo divendres proppassat contants vint-i-nou
dies del proppassat mes de juliol» (55, 2), «renunciant encara a la ley, si
convenerit, de jurisdictió de tot jutge e altre qualsevol dret, ley y privilegi,
fur, ús, costum e constitució contra les dites coses venints» (132, 16).
També conserva, almenys en part, el caràcter verbal regent en la construcció regent la Cancelleria, que es documenta diverses vegades, ex. «de provisió del molt magnífich micer Agostí Gallart, regent la Cancelleria de sa
majestat» (118, 12), i que cal diferenciar del caràcter purament substantiu que té regent en: «Y stant en aquest debat, vingué lo regent del partit, y

37

En canvi, en el DCVB es considera genuí, derivat de remetre. Encara que la majoria de
testimonis documentals coneguts són del segle XVI o posteriors, es documenten alguns
casos d’arremetre al segle XV (DCVB, CICA), i fins i tot al segle XIV es documenten
les formes verbals arremeté (CICA: Clams II, p. 227, l. 18), arremetut (CICA: Manual
II, p. 413, l. 26).
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dix a ell, dit testimoni, que·l portaria a la presó. Y ell, dit relant y testimoni, dix al dit regent del partit que·l portàs a la presó» (819, 2).
Tenen un major ús algunes formes procedents de participis de present desproveïdes de la funció verbal, que perduren com a substantius. Es
tracta de termes característics del llenguatge jurídic, i més en particular,
dels processos judicials: acusant: «al qual ell, relant e acusant, se reffir»
(62, 3), clamant: «exint ell, dit clamant e relant, de casa de hun barber»
(92, 2), confessant: «La dona na Ysabet Damiana, muller d’en Diego Morales, velluter, confessant, relant e testimoni, qui jura, etc., dir veritat, etc»
(62, 25), denunciant: «E la dita na Loysa de Angulo, supplicant e denunciant qui dessús» (62, 16), relant, suplicant, proposant: «a dormir a casa de
la dita proposant» (55, 3), constituent: «la dita Isabet Sagristana [...] féu e
constituhí procurador seu cert y special [...] a l’honorable e discret en
Johan Thorija, notari [...] per a que en nom d’ella e per ella, dita constituhent, puxa entrevenir e entrevinga en la present causa de denunciació»
(132, 19).
8.7 COMPORTAMENT SINTÀCTIC D’ALGUNS VERBS
Destaquem alguns usos verbals que difereixen dels més comuns actualment.
Aferrar (d’algú) ‘agafar-lo fort’: «E lavors lo dit Martí Rodrigues y
ell, testimoni, ajuntaren ab Joan Ros per aferrar de aquell, Y ell, testimoni,
ab la força que dit Joan Ros feya, may lo pogué afferrar» (118, 14).38 Es
tracta d’un ús intransitiu del verb aferrar regint un complement amb la
preposició de no registrat en els diccionaris històrics ni normatius. El
trobem en altres textos dels segles XV i XVI, ex. «un capellà que la dita
senyora té en casa nomenat mossèn Johan Sànchiz, aferrà per lo semblant
del dit moro levant-lo al dit procurador» (1484-1499) (CICA: «Gandia»
I, p. 64, l. 7), «e ella, testimoni, volent-se’n exir del dit carrascal e tornar
en lo mateix camí, lo dit home lançà en terra una capa que portava e
aferrà d’ella, relant e testimoni, e ab molta força lançà a ella, relant e testimoni, e la derrocà en terra» (1544) (ARV. Processos criminals. II part.
38
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Comprovem que en aquest text apareix també l’ús transitiu del verb aferrar.
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Caixa 3, exp. 31, p. 7), i referit a objectes: «pegant ab la axada, la gangalla
de aquella aferrà de un drap de llens molt brut, e tirant descobrí·s lo argent» (1568) (CICA: Cantó, «Furt», p. 122, l. 5). Més modernament el
trobem com a pronominal, també amb la preposició de, aferrar-se (d’algú):
«Ixqué com un cuet, rabicalenta i plena de fiçons i aferrant-se de son marit
com una llepada» (CIVAL: Galiana, Rondalla de rondalles).
Coromines (DECat, III, 985) informa d’un ús intransitiu del verb
aferrar amb la preposició amb a Eivissa, però diferent d’aquest: «tal lloc
aferra amb sa Serra d’en Jaume».39 En el DIEC i el DNV aferrar-se, pronominal, ‘agafar-se fortament a una cosa’ (DIEC, DNV), ‘no poder separar-se o deseixir-se (d’algú o d’alguna cosa)’ (DIEC), ‘unirse fortament a
algú o a alguna cosa’ (DNV), i aferrar, transitiu, ‘fixar, subjectar’. En el
DUVC aferrar [algú o una cosa] (a algú o una cosa) ‘subjectar fort’ i aferrar-se [a algú o una cosa] o bé [a + oració d’infinitiu] o bé [al fet que +
oració].
En italià afferrare és transitiu i reflexiu, amb algun ús intransitiu
especialitzat (GDLI, I, 202-203), en occità aferrar és transitiu ‘prendre
en main’, ‘accrocher, prendre de force, enferrer’ i pronominal s’aferrar en
‘s’ancrer en’ (DOF, DOM);40 en castellà, segons el DCECH (III, 356),
aferrar és usat «casi siempre con significado náutico», i seria pres del català. Però també s’hi troba amb altres usos:41 aferrar transitiu ‘agarrar o
asir fuertemente’ (DME), i intransitiu: aferrar (de alguien o de algo): «uno
le hiere y otro de él afierra / y él se defiende y hace cruda guerra» (id.,
Jerónimo de Urrea: Traducción de Orlando furioso, 1549), «Quién, fal39

Quant a l’origen del mot, segons el DECat (III, 985) i el DE, és un derivat de ferro.
En canvi, segons el DCVB, procedeix del llatí *AFFĔRRARE. En el FEW el francés antic
aferrer i l’occità aferrar se situen sota l’ètim *AFFĔRRARE (I, 49), però en un altre lloc
(III, 475) se situen entre els derivats s. v. FERRUM.
40
En francés ant. aferrer és rar (FEW, I, 49; III, 475). Segons Coromines (DECat. III,
985), és una formació ben genuïna en català, en occità i en italià. En canvi, segons el
DOM, pel que fa a l’occità aferrar, hom pensarà més aviat en un manlleu de l’italià i del
català que no en una formació autòctona.
41
Segons el DCR (I, 229), en castellà el sentit fonamental és el nàutic ‘asegurar con el
ferro o ancla’, «y de ahí salen los demás por extensión o metáfora».
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tándole tiros, luego afierra / del pedazo de remo o de la entena» (id.,
Alonso de Ercilla: La Araucana, 1578), aferrar en: «llevan un asta de lança é en cabo un rallón con orejas, que, quando entra, aprieta, é al tirar,
afierra en la carne» (CDH: Pero Tafur: Andanças e viajes, c. 1457), aferrar (con alguien): «Después vino el rey de Francia a la guerra de la Lombardía, y como fuese vencido y preso por los españoles en el Parco de
Pavía, siendo Diego Dávila y otros cuatro los que primero aferraron con
él» (id., Juan de Pineda: Diálogos familiares de la agricultura cristiana,
1589), aferrar (una nave) (con otra nave): «La nao capitana debe mucho
trabajar de no aferrar con otra, porque entonces no podría ver lo que pasa
en la batalla ni proveer en ello» (id., Alonso de Chaves: Espejo de navegantes, c. 1527).42
A diferència de l’ús normatiu actual (DIEC, DNV, DUVC),
amenaçar és intransitiu, i regeix un complement indirecte: «venint ella,
clamant, poch ha, a demanar justícia, estant en la Seu retret, lo dit Sancho Navarro li amenacà a ella, clamant, e a hun·altra filla sua que venia ab
ella» (213, 4). Segons Coromines (DECat, V, 568), amenaçar (i menaçar) va ser intransitiu «en tota l’època arcaica [...], en tot el català antic i
clàssic», i en cita exemples fins al segle XV. Amb l’exemple del nostre
procés comprovem que al segle XVI encara s’usava com a intransitiu, si bé
també se’n coneixia l’ús transitiu: «lo dit Batiste Lopis lo amenaçà que·l
mataria a coces» (813, 1). En castellà antic, seguint la construcció llatina
amb datiu de persona mortem alicui minari, figurava sovint com a acusatiu «la palabra que significa el daño que se anuncia», i anava en datiu «el
nombre de la persona», i també sense acusatiu, podia usar-se el datiu per
a expressar «la persona o cosa a quien va a sobrevenir el daño» (DCR, I,
422-423). L’italià minacciare també pot ser transitiu i intransitiu
(GDLI).
Demanar (d’algú) ‘preguntar o interessar-se (sobre algú)’: «y com
no·l trobàs en dita casa, y demanant de aquell, li sia stat dit que no y era,
ha citat aquell ab ralla a les portes de la casa de aquell, hon aquell solia
star, habitar y revenir per a demà en hora de Audiència» (62, 32).
42
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Vg. també el DCR (I, 229-231).
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Els diccionaris normatius i descriptius recullen aquest verb, amb
aquest sentit, regint un complement introduït amb la preposició per (demanar per algú) (DIEC, DNV, DDLC, DUVC). Coromines (DECat,
V, 411) afirma que en català antic «era corrent introduir la cosa demanada amb de en lloc de dir ‘preguntar per’». En el nostre cas veiem aquest ús
també per referència a una persona.
El verb ajudar en els processos estudiats és intransitiu: ajudar (a algú): «de les quals tem morir si la Gràcia de Nostre Señor Déu no li ajuda
e remedia» (92, 3), «e a tot e qualsevol altre fur, ley, privilegi, ús, costum
e constitució que contra les dites coses venir e ajudar li pogués» (92, 17),
«lo qual per ajudar-li li esgarrà tot lo sayo» (841, 2). Els diccionaris normatius el recullen com a transitiu (ajudar [algú]) (DIEC, DNV),43 però,
com afirma Coromines (DECat, I, 116), en l’edat mitjana era intransitiu,44 com en altres llengües romàniques.
Igualment, trobem el verb evadir usat com a intransitiu, no pronominal, regint un complement introduït per la preposició de, indicador
del lloc, la situació o la persona d’on hom s’allunya o fuig: «E ab les spases
desembainades, impediren al dit alguazir que no pogués pendre al dit
Joan Ros, per hon aquell tingué forma de evadir de les mans del dit alguazir e anar-se’n de la dita casa» (118, 17).45 Els diccionaris històrics i
normatius catalans només recullen evadir com a transitiu o pronominal.

43

També en el DUVC.
Segons aquest filòleg, l’ús intransitiu d’ajudar «continua tenint fins avui molta més
extensió del que es creu generalment; sobretot a Mallorca». El documentem també en
valencià als segles XIX i XX, ex. «baix lo pretext / [...] de achudar-li» (Roquet y Goriet,
València, 1809, p. 3), «Ma mare duya tarea / als seus añs molt superior; / li achudaré a
la vellea» (Alberola: Refranera valenciana, València, 1927, p. 20), «y com és tan
vergoñós y sap que yo sóc tan amiga seua, pués vol que yo li achude» (Hernández
Casajuana: ¡No és per ahí...!, València, 1927, p. 12).
45
Trobem evadir de en un altre text del segle XVI: «se entengué que Garcia de Velasco,
que havia comès dit frau, per evadir de la pena encomanà la dita quantitat al prior don
Hernando» (1585) (CICA: «Corts», p. 629, l. 32).
44
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Ara bé, en llatí EVADERE era intransitiu, i així es troba també en altres
llengües romàniques.46
El verb donar regeix l’infinitiu fugir (fogir) amb les preposicions a i
de, donar a (de) fugir: «lo qual home que li pegà y donà a fugir és hun
home gran» (819, 2), «A les quals coltellades donaren de fogir lo dit Angulo y son amich» (92, 12). En el DCVB es registra donar ‘executar, fer
una acció’, però no s’hi recull l’ús del verb donar amb fugir. No figura
tampoc en el DIEC, en el DNV, en el DDLC ni en el DUVC. Amb la
preposició a el trobem en altres textos dels segles XVI i XVII: «ell, dit confessant, vora mar, dona a fugir» (CIVAL: Jaume Terres, 1544), «Diumenge, a 8 de giner 1617, [...] donà a fugir y lo evadit corregué darrer de
l’invasor» (CIVAL: Porcar: Coses evengudes). També es troba en uns
processos del segle XVI de la Ribera del Xúquer (BARBERÀ: 2018, 542), i
en un procés de Lleida del mateix segle (FARRENY: 2004, 298).
Farreny (2004), davant l’absència d’aquest ús de donar en les fonts
consultades, pensa «en el paral·lel castellà darse a la fuga». No oblidem,
però, que, com demostra Coromines (DECat, III, 24), en català antic es
documenten diverses construccions amb donar (o dar), que avui
s’expressarien amb altres verbs, com pegar o fer. Entre aquestes construccions antigues amb donar, en el DECat es recull donar un cop, cops, i anàlegs, «ja ben antics». En relació amb això, en alguns dels nostres processos documentem també donar una punyalada o de punyalades (o de coltellades), ex. «ab la dita delliberació que havien fet e delliberat entre si de fer
donar de punyalades a la dita Catherina Paes e de Portugués» (62, 21),
«entre les persones que tenen notícia de la dita punyalada que lo dit Pere
Millà ha donat a la dita Catherina Paes e de Portugués» (62, 23), «anant
a pasejar lo dit Angulo en companya de Alonso Ortega, amich seu, los
46

És el cas de l’italià evàdere (GDLI, V, 517), del francés antic évader ‘échapper à’
(DHLF, DEHF). En castellà el DCR (III, 1206) recull l’ús d’evadir-se de només com a
reflexiu, però es pot comprovar que també hi ha documentació antiga en aquesta llengua
d’evadir de, ex. «conformándose al común uso a tiempo por evadir de las asechanças de
vanagloria» (CORDE: Enrique de Villena: Traducción y glosas de la Eneida. Libros I-III,
1427-1428), «Tú te fatigas en vano / por mal arte, / y no puedes escusarte / ni de gran
culpa evadir» (CORDE: Torres Naharro: Comedia Calamita, 1520).
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hixqueren dos hòmens y començaren ha donar en ells de coltellades» (92,
12), juntament amb pegar: «havent pegat aquell dita punyalada» (62, 8),
«dix que si ell haguera tengut hun punyal, haguera pegat de punyalades al
dit alguazir» (118, 8), i fins i tot poden aparéixer tots dos formant un
grup sinonímic: «aquell, dit en Pere Millà, ha donat e pegat la dita punyalada a la dita Catherina Paes e de Portugués» (62, 23).47
Encontrar (ab algú) ‘topar, coincidir (amb algú) (en un lloc)’: «essent ell, dit relant e testimoni, en lo carrer dels Cadirers de la present
ciutat, anant en companyia de ell, dit relant e testimoni, Domingo Rodrigues, Martí Rodrigues, Joan de Miedes e Blay Ramos, verguetes, [...] encontraren ab hun germà de Ros» (118, 2), «y essent en lo carrer dels Cadirers de la present ciutat, defront del forn que stà en dit carrer, encontraren ab hun jove desbarbat» (118, 7).48
Amb aquest sentit els diccionaris històrics, normatius i descriptius
recullen encontrar com a pronominal o com a transitiu, però no com a
intransitiu regint un complement amb la preposició ab (DIEC, DNV,
DDLC, DCVB, DECat), com apareix en aquest procés. Cal dir, però,
que es troba en altres textos dels segles XVI i XVII (vg. CIVAL).49
Juntar (ajuntar) (ab algú) ‘reunir-se (amb algú)’, ex. «Y essent entrat en lo carrer de la Avallada de Sent Francés, davant una tenda, veu ell,
testimoni, que al passar de la porta de la dita tenda, [...] junctà hun home
ab la dita Portoguesa, e dix: “O, cap de tal” [...] e li pegà ab hun punyal
hun colp en los pits» (62, 8), «Y a huyt o deu pases, staven d[os] hòmens
parats, y lo dit Milà ajunctà ab aquells. E los tres se n’anaren per la plaça
de Senct Francesch» (62, 8), «E havent encontrat ab aquell, los dits Martí Rodrigues e Domingo Rodrigues, verguetes, ajuntaren ab aquell» (118,
47

Igualment, en uns processos criminals de la Ribera conviuen pegar i donar una caiguda: «caygué davant de aquells pegant en terra gran[d]íssima cayguda», «Y, essent davant
de la dita testimoni [...], donà una gran cayguda en terra» (BARBERÀ: 2018, 41, 43).
48
Es troba també en altres processos criminals de l’època, ex. «Y en lo camí, ans de
arribar a València, encontraren ab lo dit Nicolau Serra, lo qual les acompanyà fins a
casa» (1574) (ARV. Processos criminals. II part. Caixa 30, exp. 286, p. 107).
49
Es coneix també en castellà l’ús intransitiu d’encontrar amb la preposició con (DCR:
III, 343).
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3), diferenciat semànticament d’encontrar (vg. més amunt), «lo dit alguazir y verguetes ajuntaren ab aquell per regonéxer-lo y mirar quines armes
portava» (118, 16), «Y sellavors ell, dit testimoni, junctà ab lo dit Francés
Pons y l’entrà en lo carreró» (818, 4).
Els diccionaris recullen ajuntar-se (algú) (amb algun altre) ‘reunir-se
(ab algú) (en un lloc)’ com a intransitiu i pronominal (DIEC, DDLC,
DNV, DUVC), però no únicament com a intransitiu.50 A pesar de tot,
aquest ús intransitiu es troba també en altres textos dels segles XVI i
XVII, ex. «Corneli Scipió juntà ab los enemichs» (CICA: Beuter, «Història», p. 117, l. 5), «no esperà que s’ajustassen les gents de tota Spanya,
sinó que ab los que·s trobà entorn anà ajuntar ab los enemichs a Xerez»
(id., p. 160, l. 31),51 «Lo duch y conte y almirant y don Pero Maça juntaren ab lo virrey» (1521) (CIVAL: La Germania a Gandia i el duc
Joan de Borja), «lo dit Luís Rodrigo ajunta ab ell, relant y li posà los genolls sobre el ventre» (CIVAL: Antoni de la Tàpia 15-07-1621).
Saber lo nom (a algú): «Y estant en sa casa, vingueren en dita casa
hun traginer que stà al carrer d’En Usall, a la porta falsa de Borrell, al
qual no sab lo nom, y hun home que stà en Ruçafa que fa bacines, y altres
dos o tres que eren veng[ut]s en sa casa per a beure, als quals no sab lo
nom» (845, 6), «e qu·està en veritat qu·en lo dia de hir llogà per a pastar a
hun jove flaquer gavaix que no li sab lo nom» (873, 3).52
Actualment s’hi faria servir la preposició de, que, de fet, es troba ja
des d’antic, ex. «Car Jesuchrist axí bé sabia lo nom del rich com del pobre»
(CIVAL: Sant Vicent Ferrer, Sermons), «de la qual no sab lo nom ni de
son marit» (1523) (CIVAL: La Germania a Gandia i el duc Joan de Borja).

50

Coromines (DECat, IV, 923) afirma que en català és «més normal ajuntar» que juntar.
51
En la Primera part de la Història de València (1538) de Beuter n’hi ha diversos casos
més.
52
Cf. ser-li amic (o enemic) (a algú): «E dix que no li és estat may enemich, sinó amich y
molt gran ell, dit confessant, e que jamés ha tengut paraules ni baralles ab aquell, ans
tostemps li és estat amich» (BARBERÀ: 2018, 161).
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NOTES A UNA TRADUCCIÓ DELS EVANGELIS
Joan F. Mira

A

portar un paper modest a l’homenatge a un savi immens té,
en el meu cas, un component personal. He viscut gran part
dels meus anys a la ciutat de Castelló, on la família de la
meua esposa mantenia, i manté, una relació llarga i cordial
amb els Colón: el pare era el fotògraf familiar, i una de les germanes, mestra, era companya i amiga de la meua sogra. Afortunadament (no sempre
passa...), la seua ciutat sempre ha considerat Germà Colón com un dels
seus fills més insignes, i no li han faltat les mostres públiques de reconeixement. He tingut la fortuna de participar en algun d’aquests actes,
especialment a la Universitat Jaume I.
***
Els llibres que es consideren revelats, doctrinals, els fonaments d’una
religió, solem mirar-los com si estigueren al marge de la literatura, i per
tant fora dels interessos d’un autor o un traductor literari. Dit d’una altra
manera: ¿a qui li interessen aquests textos antics i remots si no és als fidels
de la religió que fonamenten? I què importa, llavors, la qualitat o la forma
diguem-ne literària d’una traducció, a condició que siga ortodoxa i canònica? I d’una altra manera encara: ¿té algun sentit, alguna gràcia, llegir
l’Alcorà o els evangelis no com a font de doctrina sinó pel pur plaer de la
lectura, com llegiria Homer, Dante o Flaubert? En el cas de l’Alcorà, després d’haver-ne fet l’experiència en la traducció exacta i exemplar de Míkel
de Epalza, no n’estic del tot segur. En el cas dels evangelis, sí.
La qüestió no és banal: ¿encara té algun sentit, a hores d’ara, traduir textos sagrats com els del Nou Testament, tan repetidament editats,
i que alhora se suposa que desperten un interés tan escàs fora dels cercles
d’especialistes o potser dels creients i devots? La resposta era sempre la
mateixa: sí, i té sentit perquè formen un llibre magnífic que el públic ignora, perquè les traduccions que hi ha no em fan el pes com a lector de
literatura, i perquè estic convençut que la importància cultural de l’obra
que coneixem com a Nou Testament mereix una versió nova i diferent. I
aquesta és justament la qüestió, la diferència: es tractava, en efecte, de
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l’intent de fer una versió «literària», i no doctrinal ni dogmàtica, dels
evangelis i d’altres textos neotestamentaris. És a dir d’una versió feta amb
els mateixos criteris que hauria aplicat a la traducció de qualsevol text
narratiu, teatral o poètic de la literatura clàssica, i més concretament de la
literatura en llengua grega.
Les traduccions conegudes i més o menys canòniques del Nou Testament segueixen els criteris que sempre han seguit les versions dels «textos sagrats»: transmetre la doctrina, ajustar-se a la tradició i al magisteri
de l’església. Es tracta, indefectiblement, de versions que d’una banda són,
per dir-ho d’alguna manera, reverencials, i de l’altra estrictament funcionals, ja que des del moment que el text original és vist com a inspirat,
sagrat, i portador d’un missatge teològic i ètic, la seua traducció ha tingut
sempre com a base la interpretació de la paraula suposadament inspirada
per l’Altíssim, i com a objectiu central o únic la transmissió d’aquest missatge, doctrinal i moral, que la divinitat envia als humans. Fins i tot
l’exegesi moderna, els estudis bíblics i l’anàlisi lingüística són en realitat
instruments, moderadament científics, per arribar a aquest mateix objectiu: la concreció històrica i l’autenticitat de la doctrina, el rigor i
l’exactitud com a fonament o justificació del dogma. No cal dir que, sota
aquesta perspectiva, la qualitat literària o narrativa del text, i fins i tot el
sentit general i «comú» (no doctrinal o dogmàtic) del vocabulari i dels
recursos expressius, passen a segon terme o simplement no són presos en
consideració. Com a resultat d’aquests criteris, explícits o implícits, el text
—vist i traduït com a text sagrat, no com a producte literari— difícilment arribarà al lector sense la càrrega afegida dels sentits que s’hi han
acumulat amb el pas dels segles.
És a dir, els evangelis ens arriben carregats amb el pes de la teologia
moral o dogmàtica, amb la tradició de l’imaginari cristià, i també amb el
valor reductiu de moltes paraules i expressions en bona part condicionades per la traducció llatina de sant Jeroni coneguda com la Vulgata. Per
posar un exemple simple i conegut: la frase Magnificat anima mea Dominum, les cèlebres paraules de Maria en versió llatina, habitualment apareix traduïda com «La meua ànima magnifica el Senyor»; però ¿és això
una expressió diguem-ne normal per una joveneta de poble, en el llenguatge narratiu actual, no en el canònic i tradicional? I en tot cas, ¿què
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significa, i com és possible que algú magnifique el Senyor, és a dir que faça
o considere Déu més gran encara de com és? El verb grec megalúnein,
significa, en tot cas, reconéixer o expressar la grandesa d’algú, que és la
idea atribuïda a Maria; de manera que, si traduïm: «La meua ànima diu
“el Senyor és gran”», la frase ja té un aspecte més real i fins i tot més intel·ligible per al lector contemporani. I en l’escena de l’anunciació, si les
paraules de l’àngel (és a dir del missatger) són «Déu te guard, plena de
gràcia, el Senyor és amb tu», formulen una salutació ben canònica, on la
paraula «gràcia» està inevitablement carregada d’un sentit teològic afegit:
la gràcia és un concepte complicat, que la teologia ha anat elaborant amb
el pas dels segles, i que certament en la frase de salutació del missatger
celestial no podia contenir tanta càrrega doctrinal com després ha rebut
la paraula. Jo puc traduir «Alegra’t: el Senyor t’atorga el seu favor i
t’acompanya», que no és una traducció literal, ni tampoc una fórmula de
salutació habitual (de fet el narrador diu que «ella, en sentir-ho, es va
torbar, i cavil·lava quina mena de salutació era aquella»), però que no
inclou un concepte, la noció de gràcia, que només molt més tard passà a
formar part de la difícil metafísica del dogma. A continuació, com és ben
conegut, quan Maria rep la notícia que s’ha de quedar embarassada, pregunta «I com es farà això, si jo no conec home?» (versió de Montserrat),
amb una expressió ben tradicional però gairebé impossible en un llenguatge narratiu actual: qui podria escriure, ara, allò de «conéixer home»?
O pregunta «Com podrà ser això, si jo soc verge?» (traducció interconfessional), cosa que no diu de cap manera el text grec. Vull dir que «conéixer home» és una expressió ben estranya per a un lector modern, i que
la virginitat no és el tema de la resposta de Maria, sinó un tema afegit
bastant més tard, quan la narració dels orígens de Jesús es carregà de referents més o menys mítics. La noia vol dir, simplement, que no viu amb
un home, que no fa vida conjugal, i per tant no entén com pot quedar-se
prenyada. I si Maria, al final de la visita, li diu al missatger del cel «Heus
aquí l’esclava del Senyor; que es faci en mi segons la teva paraula», cal
reconéixer que una expressió com aquesta, tan canònica i tan difosa, resulta una forma de parlar ben allunyada d’un llenguatge que el lector
d’ara puga veure com a normal; o siga, qui podia o pot parlar així? Jo he
traduït: «Soc l’esclava del Senyor», digué Maria, «que faça amb mi això
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que m’has dit». La idea, evidentment, és la mateixa, però no sona igual. La
primera versió, la tradicional i acreditada, sembla bastant improbable en
boca d’una noia de poble; la segona, la meua, crec que resulta perfectament imaginable.
Per començar, doncs, abans de traduir hi ha una qüestió de lectura; és a dir, com a què llegim aquells papers, com a quina mena d’obra:
sagrada o profana, divina o humana, teològica o literària, narrativa o doctrinal. Dit d’una altra manera, i posant-nos en la perspectiva del públic a
qui anaven originalment dirigits aquells textos: la primera condició, o la
primera afirmació, és que ha de ser possible llegir ara mateix els evangelis
i els altres llibres del Nou Testament, traduïts a un llenguatge narratiu
contemporani, d’una manera semblant a com els podia llegir un lector
mínimament culte —però un lector no cristià— d’Alexandria, de
Pèrgam, de Siracusa o de Nàpols a principis del segle II dC. Ja sé que això
no és possible del tot, evidentment, i que la lectura no serà la mateixa,
però cal fer-hi un petit esforç. Perquè quan, en les versions tradicionals i
canòniques, nosaltres llegim «paràbola», aquell lector devia llegir «exemple» o «comparació», quan llegim «Esperit Sant» ell llegiria «alé sagrat»
(deixeu-me, ací, fer un parèntesi important: aquell lector del segle II o del
segle III ni tan sols podia imaginar que aquest alé, buf o esperit, aquest
pneuma, fóra una persona divina i autònoma, diferent del Pare i del Fill,
ja que aquesta lectura o interpretació únicament té sentit en el context
d’un dogma, la Trinitat, que encara no existia com a tal: l’Esperit Sant és
un producte de l’especulació teològica dels segles següents); i allà on en
les nostres traduccions habituals llegim «miracle» aquell lector en llengua
grega entenia «prodigi» o «fet extraordinari», quan llegim «ressuscitar»
ell llegia «despertar» o «aixecar-se», quan llegim «pecat» ell llegia «culpa», «falta» o «error». I així podríem continuar amb multitud de paraules
i expressions que tenen, en primer lloc, un sentit literal, general o comú,
històric o cultural, abans de tenir un sentit consagrat i canònic ajustat a la
tradició cristiana i a l’evolució de la teologia dogmàtica.
I d’altra banda, a l’hora de pensar en la naturalitat d’una lectura
contemporània, hi ha el to sovint solemne i una mica encarcarat que solen tenir les traduccions més clàssiques i acreditades, un exemple de les
quals seria la versió dels monjos de Montserrat, del 1960, versió magnífi230
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ca d’altra banda des de tots els punts de vista. Però quaranta o cinquanta
anys després la narració, molt sovint, queda condicionada per un llenguatge literari que no ha suportat massa bé el pas del temps. Com això:
«Aleshores digué Pere: Senyor, ¿és a nosaltres que dieu aquesta paràbola,
o també a tots? El Senyor respongué: ¿Qui és doncs l’administrador fidel,
prudent, que l’amo posarà al cap del seu servei per distribuir al seu temps
la ració de menjar? Sortós aquell servent que l’amo, quan arribi, trobi
fent-ho així; en veritat us dic que el posarà sobre tots els seus béns».
Fagment que jo he traduït així: «Senyor,» li va dir Pere, «aquest exemple
es refereix a nosaltres, o a tothom?» «Qui és doncs,» continuà el Senyor,
«l’administrador lleial i prudent, a qui l’amo encomanà la gent de casa i la
distribució puntual de les racions de blat? Feliç aquell esclau si quan arriba el senyor troba que ho està fent així: no dubteu que el posarà al front
de totes les seues possessions». El to no és el mateix. Hi ha, també, alguna
altra forma de traduir que intenta un llenguatge més popular, però sempre rigorosament cristià, amb resultats de vegades ben incoherents quant
a l’estil i el to, com és el cas, per exemple, de la versió catalana de
l’Editorial Claret: dir «Hola, rei dels jueus», francament no m’arriba a
convéncer. I en qualsevol dels casos, com que l’objectiu és posar a l’abast
del lector el sentit doctrinal, amb expressions que en faciliten la comprensió, el resultat pot ser una versió apta sobretot per a la catequesi, com la
del Nou Testament de la Bíblia catalana, traducció interconfessional, on
massa vegades és ben dubtosa la correspondència amb el valor expressiu
del text original.
Mirat amb la perspectiva habitual, tot això, en realitat, té una lògica: si els llibres del Nou Testament són textos sagrats, sobrenaturalment
inspirats o revelats, i si la seua traducció ha de servir sobretot els creients
que hi busquen el missatge i la doctrina, és obvi que qualsevol altra consideració és secundària, o fins i tot pertorbadora d’aquesta funció central.
En l’extrem d’aquesta perspectiva hi hauria la consideració del text purament com a paraula divina, fins i tot en la seua pura literalitat i en la llengua mateixa de l’Altíssim. Com es fa amb l’Alcorà, que segons la visió
rigorosa de l’islam no podria ni tan sols ser traduït, ja que Al·là el va dictar en àrab al Profeta i aquesta «versió original» és l’única autèntica i
l’única possible. Sense arribar tan lluny, també les versions consagrades
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de la Bíblia han sigut molt de temps tan intocables com la traducció de
sant Jeroni, la Vulgata llatina, com ara la King James Bible que al llarg de
quatre segles ha estat, i està, present en totes les cases de soca anglosaxona, o com la Bíblia de Luter, que a més de fundar una nova manera de
llegir es va convertir també, a través de la lectura, en un dels fonaments de
l’alemany literari. En qualsevol cas, i qualsevol que siga la tradició, la lectura dels textos sagrats, en les societats que en tenen de clàssics i canònics, ha estat sempre una pràctica lligada directament a la fe, no a la literatura. Una conseqüència de tot això és que aquests llibres i escrits són
percebuts pel públic i per la societat exactament com els presenten les
mesquites, les sinagogues o, en el cas del cristianisme, les esglésies. És a
dir com un conjunt de textos d’interés exclusivament religiós, com a
matèria de lectures piadoses, com a tema de reflexió i d’estudi, com a
element i aliment de la litúrgia o de la vida espiritual dels fidels.
I la conclusió és ben simple: en el cas del Nou Testament i en un
temps, com el nostre, de laïcisme general, ningú no llegeix els evangelis, o
els viatges i les cartes de Pau, o un text tan fascinant com el llibre de
l’Apocalipsi. Vull dir que l’antiga lectura piadosa d’aquells textos és ja ben
minoritària, i alhora ningú no els llegeix com a simple lectura d’una obra
important, interessant, literària o històrica. I això és una desgràcia lamentable, és el tall radical d’una història cultural de vint segles: perquè, en
especial i en primer lloc el conjunt dels quatre textos que porten els noms
de Marc, Mateu, Lluc i Joan, formen simplement el llibre més important
de la història d’Europa. Els evangelis, en efecte, formen un llibre, o un
conjunt de narracions que van entreteixint la realitat històrica del protagonista, la crònica dels seus fets i paraules, la pura creació i la fantasia
més o menys lligada amb recursos d’ordre mític: el resultat és una obra
que des del moment mateix de la seua redacció, fins els nostres dies, ha
tingut un pes, una difusió, una influència i una penetració cultural i social
com cap altre llibre imaginable de cap llengua o literatura europea. Més
que cap clàssic grec o llatí, en aquest sentit, més que cap obra medieval o
moderna, més que Dante, Cervantes, Shakespeare o Dostoievski. I no
m’estendré per demostrar obvietats: Jesús de Natzaret i sa mare Maria,
son pare Josep el fuster, els companys Pere, Jaume o Joan, Llàtzer i Maria
Magdalena, i tants altres noms, són personatges que formen part —o han
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format part, fins ara— de l’imaginari popular europeu amb més potència
i difusió que Hamlet, el Quixot o els germans Karamàzov. I les imatges
de l’anunciació a Maria, del naixement de Jesús a Betlem, la multiplicació
dels pans i dels peixos, Pilat rentant-se les mans, la crucifixió o la resurrecció (o les imatges impressionants de les visions al·lucinades de
l’Apocalipsi), són escenes i temes narratius no superats en difusió a través
dels segles. Sense comptar la seua omnipresència en les arts plàstiques: és
prou visitar qualsevol museu, o fullejar una història de l’art. Temes i
imatges no superats en difusió popular fins el nostre temps, és clar, quan
el coneixement d’aquestes escenes i dels seus protagonistes comença a
quedar reduït a cercles de creients cada vegada més estrets, o es queda en
simple curiositat per a visitants de museus i d’esglésies: una curiositat, per
cert, que cada any que passa va quedant més condicionada i més limitada
per la ignorància creixent de la matèria narrativa que és fonament de les
imatges. ¿Quin sentit té, quin contingut, la contemplació de l’esplèndida
Glòria de Bernini, a Sant Pere del Vaticà, per qui no sap que aquell colom d’on surten els raigs daurats és un colom diví, l’alé de Déu, sant? O
què pot veure en la deliciosa Anunciació de Fra Angelico qui no sap que
representa l’instant fundacional de tota la tradició cristiana?
Però hi ha, a més a més, el valor propi literari dels textos, que són
textos únics i originals: la forma evangeli és una creació gairebé sense precedents —i sense continuació com a subgènere literari, si en parlem amb
una mica de rigor—, com no té precedents ni equivalents, si més no en la
tradició mediterrània i europea, un personatge com el seu protagonista.
Totes les religions aparegudes en societats més o menys urbanes i amb
escriptura, tenen textos sagrats: paraules del fundador, paraula directament divina, narracions mítiques d’herois o de déus, revelacions o especulacions, o una combinació d’elements diversos. Però cap no ha produït,
en els seus orígens i com a text fundacional, unes narracions tan directes i
tan simples, tan clarament populars en la seua redacció (populars, ací, vol
dir que no són obra de sacerdots o de lletrats, ni obra del fundador mateix, sinó basades en la transmissió oral), i amb un llenguatge tan diàfan i
d’una eficàcia tan immediata i tan clara. Com en aquestes escenes de
l’evangeli de Lluc que per mi, llegides en aquell grec tan planer, són una
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pura delícia, i que he mirat de traduir conservant el to de narració meravellosa que té l’original:
El sisé mes, Déu va enviar el missatger Gabriel a una vila de Galilea que es diu
Natzaret, a visitar una noia que estava compromesa en matrimoni amb un home
que es deia Josep, de la casa de David, i el nom de la noia era Maria. L’àngel
entrà i li digué:
«Alegra’t: el senyor t’atorga el seu favor i t’acompanya!» Però ella, en sentir-ho,
es va torbar, i cavil·lava quina mena de salutació era aquella.
«No tingues temor, Maria,» li va dir el missatger: «Déu t’ha concedit el seu favor, i ara et quedaràs embarassada i pariràs un fill. Li posaràs de nom Jesús: i
serà gran, l’anomenaran fill de l’altíssim, i el senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. Regnarà sobre la casa de Jacob, segles i segles, i el seu regnat no
tindrà fi.»
«Com pot ser això, si no visc amb cap home?», li va dir Maria al missatger. I
l’àngel li va contestar:
«Vindrà damunt de tu un alé sagrat i et cobrirà l’ombra del poder de l’altíssim.
Per això, allò que ha de nàixer és sant i l’anomenaran fill de Déu. I mira, Elisabet, la teua parenta, també ha concebut un fill en la seua vellesa, i ja està de sis
mesos, ella que la tenien per estèril: per a Déu no hi ha paraula impossible.»
«Soc l’esclava del senyor», digué Maria: «que faça amb mi això que m’has dit.» I
el missatger va desaparéixer.
Pocs dies més tard, Maria es va posar en camí, a bon pas, cap a un poble de la
muntanya de Judea; i en arribar entrà a la casa de Zacaries i saludà Elisabet. I va
passar una cosa: que quan Elisabet escoltà la salutació de Maria la criatura va
saltar d’alegria en el seu ventre, i un alé sant va omplir Elisabet, que va exclamar
amb veu molt forta:
«Beneïda tu, més que cap dona, i beneït el fruit de les teues entranyes! I com és
això, que la mare del meu senyor ve a visitar-me? Saps que quan la veu de la teua
salutació m’ha arribat a les orelles ha saltat d’alegria l’infant que porte en les entranyes? Feliç la que confia que es compliran les paraules que li arriben de part
del senyor». I Maria va dir:
«La meua ànima diu “el senyor és gran”, i el meu esperit està exultant, amb Déu
salvador meu, perquè ell mirà la humilitat de la seua esclava i així, des d’ara, totes
les generacions em diran afortunada: perquè ell, el poderós, ha fet amb mi coses
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extraordinàries. El seu nom és sant, i és bo i generós amb els qui el temen, de generació en generació. Mostra la força del seu braç i dispersa els arrogants de pensament i de cor. Fa caure dels seus setials els poderosos i exalta els humils, omple
de béns els afamats i als rics els despatxa amb les mans buides. No oblida la seua
bondat i, tal com els ho va dir als nostres pares, protegeix Israel, servidor seu, i
Abraham i la seua descendència, per sempre.» Maria es va quedar amb ella uns
tres mesos, i després se’n tornà a casa.

Algú es podria preguntar si això és un «clàssic», i si és realment un
clàssic grec. Doncs, la resposta és que sí: no són clàssics només aquells
textos que tenen autor conegut, Sòfocles o Plató, Dante o Cervantes,
sinó aquells que han assolit la condició de norma o paradigma d’una forma de narrar, d’escriure, de parlar o de fer poemes. Vull dir que també és
clàssica una part de la producció dita popular, dels poemes èpics, de les
rondalles i contes, de tantes i tantes mostres sense les quals la literatura
quedaria ben trista i empobrida. I clàssiques són, sobretot, aquelles obres
que han donat matèria, argument, imatges i escenes a tota una tradició
literària: sense la matèria evangèlica, per exemple, caldria reescriure gran
part de la literatura europea, i els resultats són impossibles d’imaginar.
Els llibres del Nou Testament pertanyen, d’altra banda, a l’extensa producció escrita en llengua grega, la que comença amb Homer i no sabem
on acaba. Estan escrits en aquell grec comú, llengua koiné, que durant
alguns segles parlà tanta gent del Mediterrani oriental i d’Itàlia mateixa:
el grec de les ciutats de Síria, d’Antioquia, d’Alexandria i de Pèrgam, el
grec que sabien els mercaders i la gent de mar, que era com un grec internacional, no exactament el d’Èsquil o Tucídides, però un grec que, quan
el trobem escrit, és notablement correcte: el mateix que entenia i llegia un
romà mitjanament culte. Allò que devien trobar estrany, per tant, els
primers lectors gentils o pagans, no era la llengua, sinó la forma narrativa,
tan diàfana i directa, i sobretot el contingut meravellós. Com en aquest
passatge de l’evangeli de Joan:
Poc després, Jesús tornà a pujar a Jerusalem, amb motiu d’una festa dels jueus. A
Jerusalem, al costat de la porta de les Ovelles, hi ha una gran bassa per als banys,
que en hebreu es diu Betzata, i que té cinc porxades, on solia jaure una multitud
de malalts, cecs, coixos o invàlids. Allà, doncs, hi havia un home que ja portava
trenta-vuit anys de malaltia, i Jesús, quan el va veure gitat, i sabent quant de
temps feia que hi era, li va dir: «Vols posar-te bo?» «Senyor,» respongué el maÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 227-237
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lalt, «no tinc ningú que em fique dins de la bassa quan es remou l’aigua: quan jo
hi arribe, algú hi ha entrat abans.» (Perquè de tant en tant baixava un àngel i
removia l’aigua de la bassa, i el primer que hi entrava després de remoure’s l’aigua
quedava curat del mal que tingués). «Alça’t,» li diu Jesús, «agafa la teua llitera i
camina.» Immediatament, l’home es va posar bo, va agafar la llitera i començà a
caminar. Aquell dia era dissabte, i alguns dels caps dels jueus li van dir a l’home
que s’havia curat: «Avui és el sàbat: no pots anar carregat amb la llitera, no està
permés.» «El qui em va curar em digué: agafa la llitera i camina.» «I qui és
l’home que t’ha dit això?», li preguntaren; però ell, el guarit, no sabia qui era, ja
que Jesús havia desaparegut entre la gentada que hi havia per allà.»

Llegir aquestes narracions extraordinàries des de fora (des de fora
del dogma i de l’església) pot ser encara més interessant i atractiva que si
es fa des de dins: llegir els evangelis —i els fets dels apòstols amb els
viatges i aventures de Pau, o les fantasies terribles de l’Apocalipsi— com
a obra literària, pot resultar més satisfactori que llegir-los com a text
sagrat. Llegir-ho en grec té l’avantatge d’entrar-hi en contacte a través
d’un llenguatge original, immediat, sense rigideses ni solemnitats afegides
per les versions dogmàtiques habituals. Poder llegir-ho, traduït, com a
literatura, demana, òbviament, fer-ne una traducció literària. I aquesta
lectura és la que la meua versió ha volgut fer possible. El meu propòsit,
doncs, traduint textos sagrats com si no fossen sagrats (o amb el to i el
sentit que tenien abans de ser sagrats) era fer llegir aquesta obra
extraordinària als qui altrament no la llegirien mai, i fer-la llegir d’una
altra manera als qui potser l’han llegida a trossos. Si se’m permet l’al·lusió,
es tractava d’un projecte equivalent al que vaig dur a terme, abans,
traduint la Divina Comèdia, i després traduint l’Odissea: fer llegir una
gran obra oblidada.
Una traducció d’aquestes característiques només era possible
partint, en primer lloc, d’una llarga familiaritat amb la llengua grega, i
també d’uns fonaments sòlids en la cultura religiosa cristiana: prou sòlids
per poder-la tenir sempre present i, alhora, deixar-la contínuament al
marge. És una faena llarga i complexa, plena de paranys que cal evitar
constantment, i de resultat sempre incert, però sempre estimulant. Una
faena que cal acompanyar constantment amb la consulta d’estudis,
glosses, notes, versions múltiples al català i a d’altres llengües (castellà,
francés, italià, anglés, llatí), per tal d’assegurar-se del sentit original de
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cada fragment, de cada frase i sovint de cada mot: sempre posant-se en la
pell de qui escrivia i llegia, fa prop de vint segles, en aquell grec que era
llengua comuna de cultura i de comunicació, sempre amb por de no
interpretar amb prou rigor el valor de les paraules i les frases, sempre
dubtant del resultat, sempre mirant d’ajustar un to i un llenguatge
contemporani nostre però no radicalment allunyat de l’antic. Sempre
sabent que era una empresa delicada, que molt possiblement suscitaria
crítiques tècniques —sense dubte raonades— per part dels especialistes, i
escàs entusiasme per part del gremi de la literatura. Tant se val: no
treballava pensant en els filòlegs, teòlegs o escripturistes, ni pensant en els
crítics literaris. Treballava pensant en els possibles lectors i en el plaer o
l’interés que hi pogueren trobar en la lectura.
Castelló, tardor del 2004 - estiu del 2020
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HISTÒRIA SOCIAL DE LA LLENGUA CATALANA, UN PROJECTE
FRUSTRAT DE JOAN FUSTER
Francesc Pérez i Moragón
Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València
Salvador Ortells Miralles
Espai Joan Fuster
1. UNA IDEA DE MOLTS ANYS
s ben conegut el fet que Joan Fuster (Sueca, la Ribera Baixa,
1922-1992) mantingué durant molts anys, si més no des dels
inicis de la dècada de 1960, el projecte d’escriure el que solia
anomenar una Història social de la llengua catalana. També se
sap que va ser una idea frustrada, malgrat que amb aquell objectiu havia
mantingut, de manera més o menys regular i enmig d’altres moltes tasques pro panem lucrando, com ell mateix hauria dit, una recerca llarga i
minuciosa, de la qual són testimoni una gran quantitat de llibres, fitxes i
documents conservats al Centre de Documentació de l’Espai Joan Fuster,
de Sueca, en l’edifici on visqué i treballà tants anys l’escriptor valencià. A
principis de 1992, pocs mesos abans de morir, ell mateix rememorava el
projecte en una entrevista:

É

M’hauria agradat fer un llibret, no un llibrot, d’extensió normal, sobre això
[història social de la llengua catalana]. Ho vaig comentar amb Manuel Sanchis
[Guarner].1 Ell volia que ho férem a mitges, però jo no tinc costum de treballar
així, i ell va començar a fer uns papers i jo n’havia de fer uns altres. En vista que
jo anava deixant-ho córrer, Modest Prats i Josep Nadal van traure un llibre,
molt interessant, però diferent del que jo hauria volgut fer. Jo no pretenia parlar
de la història interna de la llengua catalana, ni de l’evolució dels fonemes, sinó
del que ells en dirien la història externa (SÒRIA: 2003, 449).

«M’hauria agradat...». Es pot pensar que ho diria amb una certa
nostàlgia, perquè el projecte pertanyia a una època ja endarrerida en la
1

No hem sabut trobar testimoni documental d’aquesta possible col·laboració.
Consultat al novembre de 2020 Santi Cortés, biògraf de Sanchis Guarner, respon no
conèixer-ne tampoc cap notícia.
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vida de l’escriptor i sens dubte ell, quan feia aquestes declaracions, podia
saber que mai no el duria a terme. En qualsevol cas, convé també retenir
la segona part de la resposta, perquè il·lumina sobre el que li interessava
especialment d’aquella «història externa»:
Vist així, pots liquidar el període medieval d’una manera relativament ràpida. Hi
ha l’acarament amb l’occità dels trobadors, i el tema del llatí i el vernacle. Ara,
quan la cosa comença a agafar interès i a eixir abundància de material és quan
s’introdueix el castellà, a partir del 1500, o menys. I cada dia ixen més coses curioses que podrien lligar-se. Ja cap al final del segle XV, els jurats de Vila-real
protesten perquè el predicador de Quaresma, que pagaven ells i era de Navarra,
predicava en castellà i no l’entenien. És a dir, que això comença a passar en una
època anterior a la que jo em pensava, el XVI avançat, i va lligat a l’expansió i les
reformes dels ordes religiosos. Enviaven cap ací quantitat de frares i pujaven a la
trona, o al confessionari, i es posaven a parlar en castellà. O el teatre, que també
va significar una altra manera d’introduir el castellà, com després ho ha estat el
cinema, o la ràdio o la televisió (SÒRIA: 2003, 449).

¿Quan havia començat a pensar a fer una història social de la llengua? Com ho exposem més endavant, en l’epígraf 4 d’aquest article, a
finals de 1969 Fuster es referia a un esquema bastant definit del possible
llibre, dient que l’havia confeccionat «sis o set anys» abans, és a dir, en la
primera part de la dècada de 1960, en una època seua de plenitud literària, entorn de la publicació de Nosaltres, els valencians i El País Valenciano, Poetes, moriscos i capellans i Qüestió de noms, quatre títols apareguts el
1962, als quals encara s’hauria d’afegir la seua traducció al català de La
pesta, d’Albert Camus. Probablement, però, degué cavil·lar sobre el projecte des d’un moment que ara com ara no sabem datar.
Siga com siga, era una idea a la qual Fuster havia dedicat moltes
hores, concebent-la, definint-la i articulant-la, pensant sovint en la millor
manera de realitzar-la, sempre acaçat per urgències econòmiques que li
impedien dedicar-hi totes les hores continuades que exigia. Amb el
temps, la idea havia adoptat per a ell diverses formes de materialització:
entre l’obra en col·laboració amb Manuel Sanchis Guarner esmentada en
l’entrevista de 1992; la feta en solitari, que trobem en l’apèndix del present article, formulada en una proposta no datada que lliurà a la Fundació Jaume Bofill, el 1969; o, fins i tot, una altra de més ambiciosa a la qual
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ens referirem tot seguit. Entre aquestes opcions, la primera formulació de
què tenim constància documental no és la d’un treball compartit amb el
filòleg valencià, sinó una altra, lligada parcialment al pas de Fuster, com a
director literari, per l’Editorial A.C. (CARABÉN: 1994, 114; ORTÍNEZ:
1993, 72). El 6 d’octubre de 1964, escrivia a Joaquim Maluquer, tractant
de possibles títols a publicar i d’altres aspectes relacionats amb la marxa
d’aquella editorial:
continuo pensant en la «Història social de la llengua catalana», a dimensions
monumentals. Ja em festegen la idea els d’Edicions 62 i els d’Ariel, amb els quals
incidentalment n’havia parlat. Però abans de res hauríem d’estudiar les possibilitats de ser nosaltres qui ho féssim. Això seria una obra molt costosa, i potser
editorial A.C. no està en condicions d’emprendre-la com a tal editorial. Però
sens dubte hi haurà solucions de mecenatge, intermèdies, que facilitarien les coses. La meva il·lusió seria que aquest llibre, necessàriament obra col·lectiva, fos
confeccionat amb la col·laboració dels «primates» del ram —historiadors polítics, com Ferran Soldevila, i literaris com Jordi Rubió, Riquer, Molas, filòlegs
com Coromines, Moll, Badia Margarit, Sanchis Guarner, etc. —: un gran cartell
de vedettes. Editada en pla de luxe (tipus Història dels catalans,2 amb molts ninots i paper couché), es vendria com pa beneït... (CORRESPONDENCIA 8: 8485).

El 13 d’octubre, Maluquer li respongué, en carta inèdita, que
s’apuntava el projecte i fins i tot veia la possibilitat d’aportar-hi la seua
col·laboració entre els autors, sobre temes sociològics, com ara
l’assimilació lingüística i els condicionaments socials per al manteniment
de la llengua catalana en aquelles circumstàncies. No debades Maluquer
havia publicat feia poc L’assimilation des immigrés en Catalogne (1963) i
preparava Població i societat a l’àrea catalana, que publicaria A.C. el 1965.
I el 2 de novembre, en una altra carta també inèdita, Maluquer comunicava a Fuster que Edicions 62 preveia un llibre titulat La llengua catalana,
d’Antoni M. Badia i Margarit, en què veia una possible interferència amb
la seua hipotètica Història social. Malauradament, aquella via que Fuster
2

Obra editada per Ariel entre 1961 i 1970, sota la direcció de Ferran Soldevila i amb la
col·laboració de Miquel Tarradell, Jesús Ernest Martínez Ferrando i Raimon d’Abadal.
Tot i l’èxit de venda inicial, la publicació quedà interrompuda amb només tres volums
dels cinc previstos.
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havia comentat al seu amic, va quedar tallada pel tancament posterior de
l’Editorial A.C., pel fet que Josep Pla va decidir passar la publicació de les
seues Obres Completes a Destino, malgrat tenir un compromís previ amb
l’editorial impulsada per Manuel Ortínez, Armand Carabén, Joaquim
Maluquer i d’altres.
El 5 de juny de 1968, un activista per la llengua, Pau Ginés i Sala
(Barcelona 1911-1979) escrivia a Fuster recordant-li, entre altres intercanvis d’idees que havien tingut, com li havia parlat temps enrere d’una
possible història de la llengua catalana. No hem sabut trobar més referències a aquella idea que anava arrossegant-se sense arribar a port, fins
al 1978, quan Albert Manent, en postdata a una tarja del 20 d’octubre
preguntava a Fuster: «¿No et podria ajudar a desencallar la història social
de la llengua catalana?»
Poc després, el 1980, amb una tarja inèdita, Max Cahner adjuntava
a Fuster un full redactat per ell (CORRESPONDÈNCIA 13: 481-483), que
deia destinat a la Fundació General Mediterrània, «tal com ens ha demanat [Antoni] Comas».3 Portava per títol Història de la llengua catalana, de
Joan Fuster i estava datat a Barcelona, el 3 de març del mateix any. «Et
sembla bé?», preguntava Cahner. Es pot suposar que amb aquell text i la
gestió que es pretenia fer, seguint un suggeriment de Comas, Cahner
volia animar Fuster a reprendre el projecte suspès i, no és sobrer dir-ho,
procurar també pel reforçament dels seus recursos econòmics amb uns
ingressos més sòlids, ni que fos momentàniament, que els que li venien de
les col·laboracions periodístiques, sempre pagades malament. Després de
citar els treballs publicats en què l’assagista havia tractat aquelles qüestions, Cahner informava que la seua Història de la llengua catalana es basaria en «milers de paperetes» recollides
al llarg d’aquests darrers quinze anys a partir de la lectura metòdica de tota mena
de textos literaris i documentals que abracen el miler d’anys d’història de la llengua i el buidatge exhaustiu de tota la bibliografia, literària, cultural i, també, general dels Països Catalans.

3

Antoni Comas havia publicat una Antologia de la literatura catalana, el 1980, a la
Fundació General Mediterrània.
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Tenint en compte aquests materials ja reunits, deia Cahner:
L’etapa que ara cal emprendre és la de la redacció definitiva de tot el text.
L’extensió prevista és de mil holandesos, sense comptar-hi els apèndixs amb textos i documents [...]. Es tracta d’una redacció erudita amb notes a peu de plana,
no de divulgació, però, com tota l’obra de Joan Fuster, escrita amb un estil i una
força expressiva que la fan llegidora a tot lector culte. [...] El temps de redacció
hauria d’ésser de divuit mesos [...]. Caldria que un grup reduït de persones (tres,
per exemple), designades des d’ara, poguessin resoldre situacions imprevisibles i
improbables, però amb tot possibles, que entorpissin la marxa de la redacció.

Resulta evident que ja no es tractava del llibret, sinó d’un llibrot, per
seguir la distinció quantitativa que Fuster emprava en la conversa de
1992 amb Enric Sòria, un text molt extens, anotat i amb apèndix documental —no es diu si també amb il·lustracions— que potser hauria estat
necessari distribuir, si s’hagués finalment redactat, en més d’un volum.
Incidentalment, es pot afegir que el sistema previst recorda bastant el
mecanisme que es va seguir per enllestir el Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana, de Joan Coromines, que l’editorial Curial,
del mateix Cahner, publicaria en nou volums entre el 1980 i el 1991, i en
l’etapa de redacció del qual van participar Joseph Gulsoy i l’editor.
El 21 de març Fuster responia a Cahner que no li acabava
d’agradar la proposta, no sabem si per reserves davant la idea d’embarcarse en una maniobra tan complexa i amb un termini molt ajustat o d’haver
de comptar amb un equip d’ajudants. Ignorem igualment si hi hagué cap
mena de resposta per part de la Fundació General Mediterrània. D’altra
banda, Cahner seria nomenat conseller de Cultura el 8 de maig següent,
al primer govern de la Generalitat de Catalunya presidit per Jordi Pujol, i
sens dubte els anys següents estaria capficat en qüestions ben distintes,
tan complexes com posar en funcionament una conselleria.
Fos com fos, tal com Fuster recordava en l’entrevista esmentada a
l’inici d’aquest article, Manuel Sanchis Guarner havia publicat Aproximació a la història de la llengua catalana (Barcelona, 1980, Salvat), volum
subtitulat «Creixença i esplendor», que abastava des dels antecedents
romans fins al final del segle XV i escrit seguint criteris analitzats per Nicolás (1998, 349-376). D’altra banda, Fuster citava en la mateixa ocasió
l’aparició del primer volum (1982) de l’obra de Modest Prats i Josep M.
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Nadal i Farreras, Història de la llengua catalana —el segon veuria la llum
el 1996. Tanmateix, en conjunt abraçaven un període que acabava amb el
segle XV. En darrer terme, cal tenir present que Jordi Carbonell havia
tingut també la idea de realitzar un estudi d’història lingüística, que tampoc no va poder enllestir i del qual es reuniren materials en el volum Elements d’història de la llengua catalana (València, 2017, PUV-IEC), a cura
d’Antoni Ferrando.
2. ESTUDIS PARCIALS
Si bé Fuster no arribà a materialitzar un projecte a què havia dedicat tantes hores de recerca i lectura, d’atenció continuada, diversos escrits
seus abordaren parcel·les més o menys dilatades de la idea global. Són
rellevants en aquest sentit, en tot o en part, títols de la bibliografia fusteriana com ara Poetes, moriscos i capellans (València, L’Estel, 1962); Heretgies, revoltes i sermons (Barcelona, Selecta, 1968); «Algunes puntualitzacions a la cronologia de la “Decadència”», que va ser la seua aportació, el
1971, al Primer Congrés d’Història del País Valencià (actes publicades a
València, 1976, p. 227-238); «L’aventura del llibre català», Commemoració dels 500 anys del primer llibre imprès en català 1474-1974.
L’aventura editorial a Catalunya (Barcelona, 1972, p. 7-59); «Llengua i
Literatura en el País Valencià en el primer terç del segle XIX», ponència
presentada al VIIIè Congrés Mundial de Sociologia celebrat a Toronto
el 1974 (Treballs de Sociolingüística Catalana, 1, 1977, p. 117-130);
«Plantejaments històrics del teatre valencià» (Els Marges, 5, 1975, p. 1163); el capítol «Llengua i societat» del tercer volum de la Història del País
Valencià (Barcelona, 1975, Ed. 62, p. 219-232), que comprèn el període
situat entre les Germanies i els decrets de Nova Planta; La Decadència al
País Valencià (Barcelona, 1976, Curial); «Català i castellà entre els valencians de la Il·lustració», Segon Congrés Internacional de la llengua catalana
(vol. VIII, València, 1989, p. 19-30) i Llibres i problemes del Renaixement
(València-Barcelona, 1989, Institut de Filologia Valenciana-Publicacions
de l’Abadia de Montserrat).
Es pot fàcilment relacionar la tria dels temes i períodes que Fuster
va abordar voluntàriament —no per encàrrec— en aquells estudis, amb
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la segona part de la resposta a Sòria que hem reproduït a l’inici: «quan la
cosa comença a agafar interès i a eixir abundància de material és quan
s’introdueix el castellà, a partir del 1500, o menys». Ben mirat, resulta
significatiu que les èpoques més ateses per Fuster en tota la història de la
llengua catalana —si més no, a la vista de la seua bibliografia— siguen les
de crisi. En particular, va prestar una atenció especial a l’edat moderna,
aleshores identificada genèricament amb l’encuny de Decadència, un interès ben explicable si hom té en compte que l’assagista hagué de treballar
en uns temps igualment crítics i no seria exagerat, per tant, pensar «que
precisament allò que més l’havia d’inquietar, i que més l’havia d’esperonar
alhora a emprendre les seues investigacions sobre la qüestió, era la llarga
cadena de daltabaixos que feien del català una llengua permanentment
abocada a la desaparició o a la depauperació crònica.» (PÉREZ I
MORAGÓN: 1994, 59). Al capdavall, difícilment es poden separar les
investigacions erudites de Fuster d’aquell motor ideològic que el feia escriure opuscles o pamflets del tipus Ara o mai (1981), que representava,
si fa no fa, un interrogant sobre el moment, més o menys immediat, en
què podia acabar la història del català com a llengua viva. Vist així, en
Fuster, «els tres àmbits de relació amb la llengua del seu país —l’ús com a
parlant i com a escriptor, la preocupació per l’estàndard i les investigacions històriques— són inseparables d’un sentit civil.» (PÉREZ I
MORAGÓN: 1994, 59).
Tot comptat, l’únic escrit publicat en què Fuster va tractar el tema
que ens ocupa, però amb més valor indiciari que els acabats d’esmentar,
pel fet que té un abast cronològic complet, és el llarg text dedicat a la
«història» dins l’article «català» de la Gran Enciclopèdia Catalana (1a ed.
1969-1989, s. v. català, vol. 6, datat el 1973). Es tracta d’un article extens
—d’unes 3.500 paraules— en què l’assagista feia un repàs de l’expansió
de la llengua des del Principat arran de la conquesta del segle XIII —no
deia res sobre el període de formació del català—, la seua instal·lació en
els nous territoris amb més o menys permanència —en contacte amb el
llatí, l’àrab, l’hebreu i posteriorment el castellà (en molta menor mesura
s’ocupava del francès)—; l’ús literari i els canvis estilístics; la «dislocació»
de la consciència lingüística unitària, amb l’aparició de fenòmens disgre-

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 239-272
ISSN 2172-5500

245

ÍTACA

gadors i, finalment, tot el procés de codificació i de normativització de la
primera part del segle XX.
3. ELS MATERIALS REUNITS
Si, per les raons que fos, Fuster no arribà a redactar la història que
tenia en ment, es pot afirmar que havia aplegat materials suficients per a
construir una obra de gran extensió, ambició i detall. Al remat, el llibrot
que havia descartat, però que alguna vegada apareixeria com a possibilitat
factible, justament per aquella mateixa feina incansable de recerca sobre
allò que els historiadors anomenen fonts primàries i secundàries, ja feta
per l’assagista.
Els elements materials d’aquella recerca es troben a l’Espai Joan
Fuster, per voluntat testamentària de l’assagista, refermada després pel
seu hereu, l’escriptor suecà Josep Palàcios. El dificultós procés
d’ordenació dels arxius de Fuster, dut a terme per Pérez i Moragón
(2006, 11-13), s’originà en un encàrrec de la Biblioteca Valenciana. El
2006, Romà Seguí, Francesc Pérez i Moragón4 i el bibliotecari i arxiver
Juan Francisco Morales Ferrer feren una primera classificació, apressada i
molt genèrica dels arxius de l’escriptor —i el molt més reduït del seu pare, Juan Bautista Fuster Seguí, o d’altres membres de la família—, que
per diverses circumstàncies, després de la mort de l’assagista havien estat
guardats en grans capses de cartó de manera completament desordenada,
en una acumulació heteròclita i sense cap criteri.
Barrejada amb molts altres materials —llibres i fullets, revistes,
originals de Fuster o d’altres autors, documentació acadèmica, administrativa o d’institucions, agendes, catàlegs d’exposicions, cartes no incloses
als arxivadors de correspondència, notes privades etc.—, hi havia dos
blocs relativament fàcils d’agrupar: una gran quantitat de fitxes bibliogrà4

A causa d’alguna peripècia, més que administrativa burocràtica, l’encàrrec es va
formular com una beca d’investigació sobre el tema Una etapa cabdal en la vida de Joan
Fuster (1962-1975), que es materialitzà en un mecanoscrit redactat per Pérez i
Moragón, inèdit a hores d’ara, de 82 pàgines. Les set últimes contenien un «Breu resum
del contingut de les caixes que contenen documents de l’Arxiu Fuster». Es tractava de
cinquanta-sis arxivadors de cartó en què, seguint un arbre classificatori propi d’arxius
personals, s’havia distribuït l’abundantíssima documentació fins llavors barrejada.
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fiques o d’altre tipus —amb idees a desenvolupar, per exemple— i el que
vam anomenar orientativament documents de treball —xerocòpies, retalls
de premsa, fotografies, transcripcions breus de textos, etc.—, tot plegat
referit a la llengua i la literatura catalanes des dels seus orígens.5 Atesa la
importància que l’estudi de l’una i l’altra van tenir en l’obra de Fuster i
coneixent els seus sistemes de treball, resulta ben comprensible que
aquests materials fossen abundantíssims.
A partir d’aquella primera ordenació de 2006, i des que es va començar a treballar en el fons documental fusterià, es va procedir a una
classificació molt més acurada i precisa d’aquests materials i a la confecció
d’inventaris, alhora que es netejava i s’ordenaven fitxes i documents per
tal d’assegurar-ne la conservació en les millors condicions i la futura consulta i utilització. En aquestes tasques han treballat successivament, entre
d’altres, Brígida Alapont Ferri i Enric Alforja Carbonell, quasi sempre
amb l’assessorament, en aquestes qüestions, de Pérez i Moragón.
Ara com ara, resulta impossible destriar les fitxes i documents de
treball per l’ús que pretenia donar-los Fuster. N’hi ha que semblen clarament relacionables amb escrits d’ell ja editats i coneguts, però també
d’altres, probablement la majoria, que constitueixen una base de dades
sempre en construcció, permanentment ampliada a favor de noves lectures, consultes i curiositats, susceptibles de ser explotades eventualment
com a element per a treballs que finalment no arribaren a produir-se.
Fet i fet, bona part de tota aquesta documentació té relació amb la
història de la llengua catalana en tots els territoris en què és parlada, al
seu ús literari i, per resumir, a les vicissituds que ha experimentat la seua
existència en l’àmbit privat o públic —administratiu, religiós, editorial, en
mitjans de comunicació, etc.—, sempre des d’una perspectiva social.
Aquesta afinitat va fer aconsellable donar al conjunt un rètol identificatiu
general, el d’Història social de la llengua catalana, que no es pot interpretar
en el sentit que tots els materials havien de convergir en una sola obra,
per monumental que fos. Diríem que, per a Fuster, el propòsit de conèixer, interpretar i explicar les peripècies que ha travessat la llengua cata5

Al Museu instal·lat a l’antic domicili familiar de l’escriptor, dins l’Espai Joan Fuster
(carrer de Sant Josep, 8-10, a Sueca), es mostren algunes d’aquestes fitxes.
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lana és un fil conductor, que recorre molts anys de la seua vida
d’investigador i escriptor. I, en aquest sentit, la base de dades a què ens
referim constitueix un testimoni clar de l’abast i la durada d’aquell propòsit.
Per tal de donar una idea aproximada del contingut d’un fitxer tan
extens, recorrerem ací a un excel·lent informe d’Enric Alforja (2020),
elaborat en acabar la distribució material de les fitxes, segons criteris professionals.6 Ell ha comptabilitzat 17.965 fitxes de treball sobre temes diferents, de les quals 7.173, és a dir, vora el 40%, pertanyen a aquest projecte
general, quasi vital, que anomenem Història social de la llengua catalana
(HSLC). Les fitxes comencen amb un bloc anterior a l’Edat Mitjana, que
hem anomenat «Orígens» i acaben en 1975, així que és probable que l’eix
cronològic del treball anés des de l’aparició del català fins al final del
règim franquista i l’inici de la Transició. Quasi totes són manuscrites i
ocupen sis caixes, de la 13 a la 18. Cada caixa conté diversos blocs individualitzats, en molts casos recuperant la sistematització temàtica i/o cronològica, que el mateix Fuster havia emprat en aquestes anotacions. La
quasi totalitat de les fitxes són manuscrites per Fuster, molt sovint amb
fulls blancs en octau, per bé que n’hi ha d’altres aportades per amics,
col·legues i col·laboradors —com a simple exemple anomenarem Ricard
Blasco Laguna i Vicent Pitarch i Almela—, de vegades a petició d’ell,
però també de manera espontània.
A fi de copsar millor la diversitat de les informacions recollides en
les fitxes, reproduïm alguns dels epígrafs emprats per Fuster, encapçalats
per indicacions cronològiques i subclassificats temàticament:
«Orígens»:
«Llemosí», «Trobadors», «Moriscos», «Mossàrabs».
«Edat Mitjana»:
«Ús del provençal», «País Valencià» «Fonètica. a-e àtona», «Primers documents».
6

En aplicació de la normativa reglamentària del Centre de Documentació Joan Fuster,
està vedat l'accés a aquesta documentació, excepte a les persones que treballen en la seua
ordenació i conservació.
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«Del S.V al S. XII»:
«Islamització», «Aragonés», «Jueus», «Rosselló».
«S. XIII»:
«Llull», «Oriola», «Sogorb», «Jueus», «Repoblament», «Idioma i nació».
«Des de l’any 854 fins al 1299»:
«Múrcia», «Alacant», «Poblament», «Principat».
«S. XIV»:
«Nom», «St. Vicent Ferrer».
«Des de l’any 1300 fins al 1399»:
«Anglaterra», «Francès/Anglès», «Nom», «Ramon Muntaner», «Grècia», «Itàlia», «Demografia».
«S. XV»:
«Impremta», «Universitat», «Nom».
«S. XIX»:
«Jocs Florals», «Renaixença», «País Valencià», «Principat», «Teatre popular»,
«Immigració», «Dialectes».
«Des de l’any 1800 fins al 1820»:
«Església», «Ensenyament».
«Des de l’any 1821 fins al 1850»:
«Teatre», «Preu de llibres».
«Des de l’any 1851 fins al 1899»:
«Teatre», «Llengua i política».
«S. XX»:
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«Castellanització», «Nacionalisme», «País Valencià», «Principat», «Postguerra».
«Des de l’any 1900 fins al 1975»:
«Ús públic», «Prohibicions», «País Valencià», «Principat», «Mallorca», «Església».7

4. PROJECTE CONSERVAT PER LA FUNDACIO JAUME BOFILL
El 1993, en una conferència organitzada a la Universitat d’Alacant
pels professors Jordi Colomina i Enric Balaguer, Francesc Pérez i Moragón deia:
És possible que l’esquema més clar sobre com concebia Fuster el seu projecte, es
trobe a l’arxiu personal de Fuster i en el d’alguna institució barcelonina. En efecte, si no vaig errat, en un moment que jo ara no sabria determinar, Fuster va
demanar a aquella institució una beca [...] precisament per a fer aquella història
de la llengua que finalment no va passar d’una iniciativa truncada [...] Si la meua
hipòtesi és certa i el document existeix, caldria publicar-lo, ja que, coneixent el
grau de detall que l’assagista solia posar en els esquemes dels estudis que emprenia, es deu tractar d’una estructura de temes ben rica de suggeriments (PÉREZ I
MORAGÓN: 1994, 55-56).

7

Cal tenir en compte que Fuster havia tingut molta cura en l’ordenació de les seues
fitxes. Tanmateix, els efectes d’una de les bombes amb què es pretengué assassinar-lo al
seu domicili, l’11 de setembre de 1981 sobre l’habitació on tenia els fitxers, i després de
la seua mort una possible manca de cura en el trasllat de la documentació a un lloc
provisional, mentre es feien obres importants de reforma i consolidació a la seua casa,
expliquen que aquest ordre es perdés. Però no en tots els casos. On es va conservar per
atzar, s’han trobat indicis per a la nova ordenació. En aquest sentit, Alforja (2020, 4)
assenyala: «Una de les caixes més importants per entendre aquest conjunt de fitxes és
[...] la que contenia les fitxes que provenen de la caixa 6 de Fuster, aquesta caixa estava
molt ben ordenada, molts dels grups de fitxes en tenien una al principi que explica com
estan agrupades, en les que posa «XVI» es veu que Fuster donava preferència a
l’ordenació cronològica sobre la temàtica, i que primer col·locava les fitxes genèriques del
segle XVI i a continuació les que ja tenen una data concreta 1501, 1502, 1503,... per
tant ací es conserva el principi de procedència i la classificació original de Fuster i és el
sistema que s’ha seguit per ordenar les 7.173 fitxes que formen aquesta agrupació que,
encara que no siguen exclusives d’aquest projecte, per motius pràctics denominarem
fitxes d’Història Social de la Llengua Catalana (HSLC)».
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Fins ara, aquell document no s’ha trobat entre els materials conservats al Centre de Documentació Joan Fuster. Per aquest motiu, Salvador
Ortells Miralles, com a director de l’Espai Joan Fuster, féu una gestió
amb la Fundació Jaume Bofill, per localitzar-lo i obtenir-ne còpia. És el
text que publiquem en apèndix.
Amb els documents conservats als arxius epistolars de l’escriptor i
els ara proporcionats per la Fundació Jaume Bofill,8 entitat constituïda a
Barcelona el 1969 per Josep Maria Vilaseca i Marcet i Teresa Roca i
Formosa, i que porta el nom del filòsof Jaume Bofill i Bofill, es pot reconstruir a grans trets la història del projecte que ara tractem. En nom de
la nova institució, el director, Fèlix Martí i Ambel i Josep Urdeix van fer
una visita a Sueca el 25 de novembre de 1969 per tal prendre contacte
amb Fuster, al qual ja l’havia anunciada Josep Benet, i que l’assagista
havia acceptat en una carta a Fèlix Martí del 19 del mateix mes. En un
Informe del viatge a València immediatament posterior de Fèlix Martí i
Josep Urdeix, s’indica que Fuster treballa en una Història de la llengua
catalana que podria quedar aturada sense l’aportació d’algun ajut econòmic. El mateix 25 novembre de 1969, Fuster escrivia a F. Martí:
Quan heu marxat, he continuat buscant entre la paperassa de la taula, i he trobat l’esquema que buscava. Te n’adjunto una còpia. Com veuràs, es tracta d’una
cosa molt succinta i fins i tot una mica arbitrària. El vaig manufacturar fa sis o
set anys, en un moment que encara tenia una idea bastant vaga de la qüestió. De
tota manera, crec que serà suficient perquè et facis càrrec del projecte i de la seva
complexitat.

Aquests comentaris fan pensar que, en el transcurs de la reunió,
l’assagista volgué explicar amb el projecte a la mà les línies generals de
l’estudi que volia dur a terme, sense aconseguir localitzar-lo. El que envià,
i es conservà a la Fundació, va ser una còpia feta amb paper carbó, potser
l’única que en tenia. Això explicaria que al seu arxiu no se’n conservés cap

8

Cal agrair al senyor Ismael Palacín, director de la Fundació Jaume Bofill, còpia digital
dels documents relacionats amb la projectada Història social de la llengua catalana que
ací donem a conèixer, especialment el que posem en apèndix i la carta de Fuster a Fèlix
Martí, del 25 de novembre de 1969.
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i, d’altra banda, permet de suposar que abans havia enviat l’original a alguna editorial o institució, sense resposta positiva.
Amb data de 3 de desembre de 1969, es va comunicar a Fuster
l’aprovació de l’ajuda, en una reunió de la comissió tècnica de la Fundació
Jaume Bofill, de l’l de desembre. La notícia arribà també a Albert Manent, que oferí a Fuster passar-li dades per a la Història social
(CORRESPONDÈNCIA 12: 368).
Fuster respongué a F. Martí el 17 desembre de 1969, tot agraint
l’ajuda al projecte.9 Mesos més tard, el 21 agost 1970, F. Martí tornà a
escriure a l’escriptor valencià, proposant-li una reunió per concretar la
realització del projecte. Més d’un any després, el 7 de setembre de 1971,
Fuster va escriure a Martí comunicant-li la marxa del treball: «Durant
aquests mesos he treballat fonamentalment en la “Història”, i el meu
fitxer ha crescut força. Encara em resta per explorar un cert material bibliogràfic, cosa que hauré de fer a Barcelona. Immediatament després em
dedicaré a l’estructuració de dades i preparar la redacció».
No se sap ben bé per què Fuster va interrompre el seu projecte. Es
pot suposar que l’acceptació d’un nou compromís, de treball regular i
d’una certa intensitat l’en degué apartar. Ens referim al càrrec, no explicitat en la publicació però ben real, de supervisor i orientador general de
continguts de la Gran Enciclopedia de la Región Valenciana, després
d’unes gestions iniciades al gener de 1972 (PÉREZ I MORAGÓN: 2001).
Es tractava d’un treball que, entre altres raons, tenia per Fuster l’interès
capital d’evitar determinades posicions, sempre possibles, cap al secessionisme lingüístic o el folklorisme, i de poder indicar col·laboradors que es
fessen càrrec d’articles més delicats, en aquest sentit. Per una causa o altra,
la redacció de l’obra pactada amb la Fundació Jaume Bofill va quedar
suspesa, fet que no és gens inusual en el món editorial.

9

Una de les gestions de Fuster arran de la visita dels representants de la Fundació Jaume
Bofill era aconseguir una subvenció per a editar El valencianisme polític (1874-1936)
(1971), d’Alfons Cucó. En carta a Albert Manent (CORRESPONDÈNCIA 12: 370-372),
demanava la seua intervenció perquè la Fundació augmentés la subvenció.
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APÈNDIX
[Projecte presentat a la Fundació Jaume Bofill el 1969, elaborat alguns
anys abans]
I. ELS ORÍGENS I L’EXTENSIÓ
1. Problemes «filològics» d’una «història social de la llengua». El
català, llengua «romànica». La formació de l’idioma. Localització
geogràfica inicial. L’evolució posterior. Català i provençal.
2. L’expansió geogràfica del català i les seves determinants
històriques. Reconquesta i repoblació. La frontera lingüística
amb Aragó. El «bilingüisme» del País Valencià. L’imperialisme
polític medieval: el català a Itàlia i a Grècia. Fixació definitiva de
l’àrea: el cas d’Oriola. Notícies demogràfiques.
3. Els elements pre-romànics en la formació del català. Teories
sobre l’origen de les diferenciacions dialectals. La invasió
musulmana i les seves conseqüències lingüístiques. Els
mossàrabs. Elements al·lògens en el català medieval i en el
modern.
4. Fronteres lingüístiques i fronteres polítiques: A)
Catalanoparlants residents fora dels límits tradicionals dels
Països Catalans. B) Minories lingüístiques forasteres dins l’àrea
catalana (jueus, moriscos, castellano-aragonesos del País
Valencià).
5. Preparació del mapa actual de la llengua: 1) Els Estats medievals:
comtats ultrapirinencs; Principat; Andorra; Balears; País
Valencià. 2) Vicissituds d’aquests Estats: el cas d’Andorra;
l’aventura independentista de les Illes i el Rosselló; la unió amb
Castella; el tractat dels Pirineus i la pèrdua del Rosselló;
Menorca durant el segle XVIII. 3) Les divisions administratives
espanyoles i franceses.
II. L’EDAT MITJANA
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. L’«estabilització geogràfica» del català en el s. XIII. La unitat de la
llengua, segons Muntaner. Les variants dialectals: Eiximenis i la
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modalitat valenciana. Els noms de la llengua (cristianesc, pla,
catalanesc, etc.). El sentiment unitari de l’idioma, base del
sentiment nacional: abast del gentilici «català» durant l’Edat
Mitjana.
2. Llengua i classe social. La llengua dels reis. L’ideal d’una llengua
«modèlica» («lo pus perfet català que anc fos»). La llengua
popular, a través de sant Vicent Ferrer.
3. Llengua i política. Les relacions catalano-occitanes. Integració
política i integració idiomàtica. L’assimilació dels jueus; la dels
moros. L’assimilació cultural dels aragonesos. Oficialitat del
català a les zones castellanoparlants del País Valencià.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. El català i el llatí, llengües de l’Administració. La Cort i els
estímuls culturals (reis poetes, reis cronistes, escriptors cortesans,
escriptors buròcrates). Importància literària del castellà
«cancelleresc».
2. L’Església. El llatí i la cultura eclesiàstica: els primers focus
culturals catalans. Litúrgia i pastoral. La predicació. Les
traduccions bíbliques. L’apologètica: Vilanova, Llull, Eiximenis.
La teologia. Les oracions. Persistència del llatí.
3. La llengua i l’ensenyament. Els Estudis Generals. El llatí, idioma
docent. Textos gramaticals en provençal (Vidal, March, Averçó,
etc.) i en llatí (Esteve, etc.). Els mestres de «vernacle».
C. LLENGUA I CULTURA
1. La perduració del llatí, de l’hebreu i de l’àrab com a llengües de
cultura, als Països Catalans. El català, llengua escrita: els primers
documents. Motius de l’ús escrit de la llengua vulgar; el pas a una
concepció literària de la llengua vulgar.
2. La presència del provençal: trobadors i joglars. Una literatura
desapareguda: els poemes èpics. Consciència de distinció entre
català i provençal. La creació de la prosa catalana. L’idioma de
Llull; l’idioma de Muntaner.
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3. La consolidació cultural del català. procés de desprovençalització
de la poesia: etapes. La prosa: traduccions. Preparació del
Renaixement.
III. EL RENAIXEMENT
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. Del nom i de la unitat de la llengua. El precedent d’Antoni
Canals. La desconnexió cultural dels Països Catalans durant el s.
XV: causes, efectes. «Llengua valenciana» i «valenciana prosa».
«Llengua mallorquina». Manteniment de la consciència unitària.
2. Llengua i classes. Normalitat: participació literària dels diversos
estaments. Els Borges, a Itàlia. La influència dels Trastàmares. La
castellanització de l’aristocràcia, en el regnat de Ferran el Catòlic.
3. Llengua i política. Les posicions del català com a llengua oficial.
La inassimilació dels Trastàmara, i l’ús del castellà en els
documents reials. L’emigració de la Cort, amb Ferran el Catòlic.
Els primers versos castellans a Barcelona. La cort dels virreis: la
de Germana de Foix, a València.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. Català, llatí i castellà a les oficines públiques. La cort d’Alfons el
Magnànim a Nàpols. La cort de la reina Maria de Castella. Les
municipalitats i la llengua.
2. L’Església. Les primeres inquietuds del Renaixement: Canals i la
intenció apologètica de les seves traduccions. Literatura
eclesiàstica. Introducció del Sant Ofici. Primeres predicacions en
castellà.
3. Les Universitats i el llatí. Textos d’ensenyament. Un intent de
policia idiomàtica: les «Regles» de Fenollar-Pou. L’humanisme
incipient.
C. LLENGUA I CULTURA
1. El català, llengua única de la cultura laica. Definitiva eliminació
del provençal (Ausiàs March). La prosa: tendències i estils amb
repercussió «lingüística». Els matisos dialectals i la seva
transcendència literària. El teatre.
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2. La radicació material: del manuscrit al llibre imprés. Les primeres
edicions castellanes, a Montserrat. Càlcul d’edicions, fins al 1510;
tiratges. Els certàmens. Les lectures forasteres.
3. La nova competència del llatí humanístic. Presència del castellà.
Esbós de la trajectòria de la castellanització cultural en el s. XVI.
IV. LA DECADÈNCIA: SEGLES XVI I XVII
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. El problema de la dialectalització del català. Diversa intensitat de
la penetració castellana a cada regió (cf. «Col·loquis de Tortosa»,
etc.). Influència de les denominacions locals (valencià,
mallorquí). Crisi de la unitat: a) horitzontal (hi ha, ara, tres o
quatre «llengües» distintes, una per «regió»), i b) vertical (hi ha la
llengua antiga, «llemosí», distinta de les modernes). El «margall»
del Principat. La «moda valenciana», segons Andreu Bosch.
2. Llengua i classes. Els progressos de la castellanització social.
L’aristocràcia. Les classes populars. Importància de la
immigració, de la presència de tropes castellanes, etc. Èxit del
teatre castellà als Països Catalans; fulls de versos en castellà, per
al consum popular.
3. Llengua i política. El centralisme dels Àustries. Aparició del
patriotisme espanyol, i conseqüències lingüístiques. El
monarquisme absolutista, factor de castellanització (cf. Bisbe
Esteve). L’afebliment polític dels Països Catalans: expulsió dels
moriscos; guerra dels Segadors.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. La llengua de l’Administració central. El català i els organismes
forals. Els juristes i la seva fidelitat a l’idioma. Avenços de la
castellanització (cf. Marc A. Ortí). Els municipis: actitud
vacil·lant (protecció d’edicions, predicadors a sou, et.).
2. L’Església. Absentisme dels bisbes, o procedència forastera. La
Bíblia i la llengua vulgar: els erasmistes. La predicació en castellà:
la moda del Barroc. Mesures en contra. La polèmica als concilis
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provincials de la Tarraconense. Pamflets. La castellanització dels
«quinque libri».
3. La castellanització de les Universitats. Influència dels jesuïtes. Els
incidents de Lleida. Les «acadèmies» literàries. Idees gramaticals
sobre i per al català.
C. LLENGUA I CULTURA
1. Decadència literària. El conreu del català a cada zona dels Països
Catalans. Caràcter de la producció.
2. La castellanització massiva dels sector literari, a partir de Boscà.
Volum i caràcter de la producció literària castellana als Països
Catalans. Les justificacions de la deserció lingüística: «mala
consciència».
3. Les defenses de la llengua: Onofre Almudéver, Viciana, Ballester,
Vidal i Salvador, etc.; Andreu Bosch, etc.; «Col·loquis de
Tortosa»; etc. Diccionaris. Malbech i el pròleg al «Blanquerna».
V. LA DECADÈNCIA: SEGLE XVIII
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. Agreujament de la dialectalització. Fenòmens concomitants: a)
afrancesament del Rosselló; b) castellanització cultural del País
Valencià i del Principat, i influència de la immigració; c)
aïllament de les Balears; 1) escassa comunicació material i
cultural entre els Països Catalans; 2) pèrdua total (o gairebé) del
fre «unitari» que suposa una llengua escrita comuna; 3) pruïja
diferencialista. «Llengües» distintes: Orellana. El vague acord
unitari del llemosí.
2. Llengua i classes. Desaparició de la vella aristocràcia de primera
fila. La petita noblesa: al Principat (tipus baró de Maldà); a les
Illes; al Rosselló; al País Valencià. La burgesia. Vitalitat de la
llengua parlada. L’ús del castellà com a llengua escrita «privada»:
v. gr. epistolari de Finestres. El poble: cançons, romanços,
col·loquis, etc.
3. Llengua i política. Les conseqüències de la guerra de Successió.
Oficialitat del castellà. Mesures (Felip V, Carles III) per
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introduir-ne l’ús als Països catalans: administració, ensenyament,
etc. El problema al Rosselló.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. Desaparició dels organismes autonòmics. El cas de Menorca i la
seva situació sota el domini anglès i francès. La castellanització
dirigida pels primers Borbons. Situació al Rosselló: època prerevolucionària i revolucionària. El recurs al català, per part dels
espanyols i dels francesos, al Principat, durant les guerres de la
Revolució i de Napoleó.
2. L’Església. Predicació i catecismes. Problemes de cada diòcesi.
Castellanització de la documentació eclesiàstica. Els intel·lectuals
de l’Església. La literatura piadosa en català fins al començament
de la Renaixença. El bisbe Climent.
3. Les Universitats. Cervera, València. El pas del llatí al castellà com
a llengua docent i de redacció científica. L’esperit «historicista»
dels homes de la Il·lustració: atenció dels erudits envers la
literatura catalana medieval. Preparació de la Renaixença.
C. LLENGUA I CULTURA
1. El conreu literari del català. Caràcter de la producció. Les
falsificacions tipus «Trobes» de mossèn Febrer. La temptativa
del cercle de Sanelo.
2. Normalitat de la castellanització. El francès al Rosselló. D’altres
«fugues» idiomàtiques: els jesuïtes expulsats, que escriuen en
italià. El llatí. Idea depriment del català, en indígenes com
Antoni de Capmany, Puigblanch, P. Villanueva, etc.
3. Defenses i apologies del català (Bastero, Ballot, Ros, etc.). Idees
sobre l’origen del català; enfrontaments regionals; idees
gramaticals. Diccionaris. Ensenyament.
VI. LA RENAIXENÇA
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. Prolongació de la situació anterior. Les reticències localistes.
Marià Aguiló. Restauració de la consciència unitària de l’idioma
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a nivell de minories literàries. Perduració del popularisme
dialectalitzant: revistes satíriques, teatre patuès, etc.
2. Llengua i classes. Abast social de la castellanització, al llarg del s.
XIX. L’estat de la llengua, per grups socials: les grans ciutats i el
camp; burgesia, classes mitjanes, proletariat; regions. El
problema de la immigració.
3. Llengua i política. Explicació sociològica de la Renaixença: el
paper de la burgesia. Diferències d’evolució, a cada regió. La
politització de la llengua. El catalanisme polític fins al 1890. El
cas del Rosselló.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. El centralisme espanyol en el s. XIX. Les suspicàcies envers les
llengües perifèriques, inclús abans de l’aparició del moviment
regionalista. Disposicions oficials contra el català. Les primeres
reivindicacions institucionals per a la llengua, en els programes
catalanistes.
2. La llengua, instrument de penetració ideològica en les masses
populars. L’Església: el P. Claret; l’actitud dels bisbes al Principat
i a les altres regions; la catalanitat del clero local. Participació de
les sagristies en el primer impuls de la Renaixença.
L’anticlericalisme i l’ús del vernacle: abundància i difusió de
setmanaris, etc. La llengua i els partits polítics.
3. Necessitat d’unes «institucions» pròpies. Els Jocs Florals.
Agrupacions político-culturals, excursionistes, etc.: importància.
Els propòsits de normalització gramatical del català: a)
polèmiques entre renaixentistes i partidaris del català «que ara es
parla»; b) polèmiques «interiors» entre renaixentistes, sobre
ortografia, etc.,: c) polèmiques entre catalans, valencians i
mallorquins.
C. LLENGUA I CULTURA
1. Perduració del prestigi del castellà: les idees del Milà i Fontanals,
per ex. El conreu del castellà durant el s. XIX (des de Cabanyes i

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 239-272
ISSN 2172-5500

259

ÍTACA

Balmes a Blasco Ibáñez). El bilingüisme forçós de la primera
etapa de la Renaixença.
2. La «independència literària» preconitzada per Rubió i Ors.
Dificultats de crear una literatura de nou. Preeminència de la
poesia. Problemes de la prosa. La dignificació del teatre. Les
traduccions. Ús cultural extraliterari (erudició, ciència, etc.).
3. El suport material de la literatura catalana. Les edicions de
llibres. Les publicacions periòdiques (tipus, expansió, públic,
etc.). La remuneració dels autors: una literatura d’aficionats.
VII. ÈPOCA ACTUAL (FINS AL 1939)
A. LLENGUA I SOCIETAT
1. Transcendència de la dialectalització: progressos del sentiment
«unitari». A les Illes: les connexions amb Barcelona (Escola
Mallorquina, mossèn Alcover). Al País Valencià: la superació del
localisme; etapes. Al Rosselló. La normalitat a nivell cultural.
2. Llengua i classes. Estat de l’idioma, per grups socials. La
influència descastellanitzadora de l’escola i de la lectura, al
Principat. Depauperació al País Valencià, a les Illes, al Rosselló.
Les onades immigratòries del s. XX. Conseqüències de les
Dictadures.
3. Llengua i política. L’expansió del catalanisme. Idees i
realitzacions. Mancomunitat, Generalitat, al Principat. La
politització nacional del País Valencià, a partir del 1907. El cas
de les Illes. El del Rosselló.
B. LA LLENGUA I LES INSTITUCIONS
1. Campanyes per aconseguir l’oficialitat del català. Les oposicions
polítiques interiors i exteriors. Resultats.
2. L’ús del català a l’Església. La llengua i els partits polítics. Els
baluards refractaris: lerrouxisme, blasquisme; actitud dels
anarquistes i dels grups socialistes. La propaganda política de
1931 i 1938.
3. Aspecte docent. Iniciatives privades: la Protectora, etc. L’obra de
Prat de la Riba. La repressió de Primo de Rivera. La Generalitat,
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la Universitat Autònoma, etc. La reestructuració gramatical:
Fabra. L’Institut. La introducció del fabrisme al País Valencià i a
les Illes. Polèmiques, etc.
C. LLENGUA I CULTURA
1. Les posicions del castellà als Països Catalans: l’obra castellana de
Maragall, d’Oliver, etc.; explicació. Les «vocacions tardanes»
(Alcover, Morera i Galícia, etc.). Procés d’adaptació europea de
la literatura catalana: Modernisme, Noucentisme; traduccions.
La integració en el català de tota mena d’activitats culturals.
2. L’evolució de la llengua literària: Verdaguer; el barcelonisme de
Maragall i Rusiñol; l’equilibri dels mallorquins; els primers
noucentistes; la codificació de Fabra. La llengua literària en el
1936. Situació al País Valencià.
3. El suport material: edicions i revistes, diaris; xifres. Els
mecenatges (Cambó, Patxot). L’ajut dels organismes autonòmics.
Els casos Ors i Pijoan, etc. Els honoraris dels escriptors: Gaziel,
Esclasans, Pla, etc. El pas de la bohèmia modernista a un principi
de professionalització. Una literatura «gairebé» normal,
escapçada: 1939.
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ANÀLISI I COMPARATIVA DE LES VERSIONS DE LA RONDALLA «LA
MARE DELS PEIXOS» D’ENRIC VALOR
Inmaculada Vendrell Ferri
Universitat de València
1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS
través d’aquesta investigació es pretén analitzar i comparar les
versions que s’han realitzat en diferents formats i s’han dirigit
a públics diferents de la rondalla «La Mare dels Peixos»
d’Enric Valor. Aquesta anàlisi comparativa ens permetrà
observar com els gèneres populars, pertanyents a la cultura oral, s’han
transformat i modificat, a més, podrem veure com han evolucionat del
gènere rondallístic al gènere infantil i l’audiovisual, majoritàriament,
aquestes transformacions ocorren quan els gèneres d’àmbit oral passen
directament a formar part del públic infantil, ja que en un inici aquests
relats tenien com a públic tota la població, sense fer diferències d’edat.
Per dur a terme la investigació, hem partit d’una tria d’estudis previs que ens facilitaran a ubicar la terminologia del nostre treball, la qual
presentarem més endavant en l’apartat 2. Pel que fa a les adaptacions de
«La Mare dels Peixos» que hem utilitzat per a dur a terme aquest treball,
les exposarem en l’apartat 3.2.2., on establirem i configurarem el nostre
corpus de treball.
Si la finalitat principal d’aquesta investigació és analitzar i comparar les diferents versions en distints formats i que es dirigeixen a diferents
públics de la rondalla «La Mare dels Peixos» d’Enric Valor, els objectius
específics són, en primer lloc, revisar els principals estudis sobre la cultura popular, la literatura oral, el gènere rondallístic i les rondalles d’Enric
Valor; en segon lloc, definir conceptes mitjançant la terminologia aportada als estudis consultats i, finalment, analitzar i comparar les diferents
versions en distints formats que es dirigeixen a públics diferents.

A

2. LA TERMINOLOGIA APORTADA ALS ESTUDIS CONSULTATS
2.1 L’ESTUDI DEL FOLKLORE
Per introduir-nos en el gènere rondallístic cal començar pel concepte de cultura popular, Peter Burke ha considerat la cultura popular
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com la cultura no oficial d’un col·lectiu, lligada a les classes socials baixes,
un conjunt de significats, actituds i valors compartits, i la simbologia mitjançant les quals s’expressen aquestes (LLOPART, PRAT & PRATS: 1985,
15).
A més, la cultura popular és considerada com una manifestació de
transmissió oral directa, a conseqüència es dóna en espais reduïts, quedant lligada a un factor territorial. En relació amb aquest factor territorial, s’ha aplegat a les conclusions següents: per una part, com a conseqüència del caràcter oral de la cultura popular, la difusió ha produït diferents
versions d’una mateixa manifestació; per una altra part, majoritàriament,
la transmissió es produeix en l’àmbit familiar, però també es dóna al carrer, i finalment, referent a la reproducció distingim les manifestacions de
caràcter privat, de caràcter públic i els actes col·lectius (LLOPART, PRAT
& PRATS: 1985, 58-59).
Continuant amb termes bàsics, l’etnopoètica designa «la part del
folklore que s’ocupa de l’estudi d’aquelles formes de comunicació artística
[...] que la gent crea, recrea i utilitza en els àmbits més diversos de la seua
vida quotidiana» i el folklore significa el saber del poble (LORE > saber i
FOLK > gent), està relacionat amb el saber dels avantpassats, amb els
costums i supersticions de les societats anteriors. L’any 1966 Alan Dundes va modernitzar el concepte de folklore, considerava folk a qualsevol
grup humà que tinguera un factor comú, ampliant el concepte incloent-lo
en la societat urbana més moderna. El 1971 Ben-Amos defineix el concepte com «una forma de comunicació artística que es produeix al si d’un
petit grup», aplegant a la conclusió que la rondalla és folklore. El folklore
també s’ha considerat «aquella part “no oficial”, “no institucional” d’una
cultura que permet transmetre els coneixements, els valors, les actituds,
els sentiments i les creences que la gent té al marge de l’acció del poder o
de les institucions vigents» (ORIOL: 2002, 11-33).
L’any 1962 es diferencia entre folklore i folklorisme, aquest últim
té relació amb l’interès d’una societat per la cultura tradicional, la diferència entre ambdós termes rau en el fet que el primer concepte suposa continuïtat, és a dir, s’adapta de manera espontània als nous contextos, en
canvi l’últim concepte suposa voluntat de continuïtat, és a dir, es manipu-
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len els elements tradicionals segons els gustos i les necessitats del públic
(ORIOL: 2002, 37).
2.2 L’ANÀLISI DE LES RONDALLES
La rondalla és un dels gèneres més importants de la narrativa folklòrica on s’exposen fets imaginaris que la societat percep com a no creïbles. És una narració de la literatura oral on els fets ocorren cronològicament lineals, és a dir, sense anacronismes, quedant excloses les manifestacions literàries que no tenen caràcter narratiu (BORJA: 2006, 15; LLUCH:
1988, 19).
Al llarg de la història, s’han pogut confondre diferents gèneres narratius de caràcter oral, com és el cas del mite, el conte i la rondalla. Pel
que fa al mite, aquest és únic, no pot ocórrer d’altra manera i presenta un
caràcter pessimista, solen ser tràgics, inspirant temor en l’auditori. En
referència al conte, es mostren situacions impossibles com a situacions
factibles, en aquest cas presenta un caràcter optimista, sempre són feliços.
I finalment, situant-nos en la rondalla, narra fets que es consideren imaginaris, com el conte, però a diferència del conte aquest tipus de narració
presenta un conjunt de simbologies que s’han recollit amb el pas dels
anys (BETTELHEIM: 1999, 44; BORJA: 2006, 37; LLUCH: 1988, 19-20).
Seguint amb l’estudi de rondalles, l’any 1910 Antti Aarne va crear
el primer catàleg de rondalles, on es van agrupar les diferents versions a
tot arreu del món classificant-les per diferents aspectes, aquest va ser un
índex universal que va facilitar els estudis de la rondallística. Posteriorment, va ser revisat per Stith Thompson i actualment es coneix el catàleg
com al catàleg d’Aarne i Thompson, a aquest treball hem consultat els
catàlegs d’Aarne i Thompson (1995) i de Camarena i Chevalier (1995)
(BORJA: 2006, 17-19).
Pel que fa als tipus de rondalles, els més importants són: les rondalles meravelloses, els humans estan dotats de poders sobrenaturals i posseeixen objectes màgics; les rondalles d’animals, on els protagonistes són
animals personificats, i les rondalles de costums, es mostren les formes de
vida de la societat agrària i l’acció es desenvolupa per la propietat privada
i els matrimonis, en aquest tipus no apareixen els elements màgics
(LLUCH & SERRANO: 1995, 11-12).
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Els trets més característics del gènere rondallístic són la seua
transmissió per via oral i el seu caràcter anònim. El seu caràcter anònim
es deu al fet que aquests tipus de relat pertanyen a la cultura oral d’un
poble, és a dir, a causa de pertànyer a la cultura d’un poble, els seus autors
són considerats simples recol·lectors, a conseqüència de pertànyer a la
tradició oral, és un gènere que sempre pateix evolucions, ja que cada públic té diferents necessitats i el narrador realitza diferents versions mitjançant modificacions dels elements contextuals del moment narratiu.
Un tret característic de la transmissió oral és l’ús de fórmules per encetar
i finalitzar el relat, aquestes fórmules són fixes i impliquen
l’abandonament del món real i l’aproximació a l’espai místic, l’illo tempore,
fent que la narració assumisca la dimensió dels sentiments ancestrals,
establint la narració en un espai on pot ocórrer qualsevol fet. Un altre
aspecte rellevant de la literatura oral són els elements que intervenen la
transmissió: el text, transmès pel contaire a través de la memòria oral
amb la possibilitat de variació; el contaire, persona que transmet el text;
el context sociocultural , la llengua, i l’auditori, ajuda al contaire amb interaccions. Una altra característica de les rondalles és la dualitat representada pel bé i el mal, ambdós valors es presenten de manera omnipresent
plantejant el problema moral i l’elecció entre un i l’altre (BETTELHEIM:
1999, 14; LLUCH: 1988, 19-28; 2011, 76; LLUCH & SERRANO: 1995,
11-13).
Segons la proposta de Propp, les característiques pròpies del gènere rondallístic poden ser estudiades a partir de tres nivells: el codi de funcions, remet a un acte complementari i conseqüent, han de tenir incidència sobre la seqüència d’accions que apareguen i han de ser funcionalitat
del fer, no del ser; el codi d’actants, personatges definits i considerats
segons la seua actuació dins de la narració, i el codi d’actors, és el grup de
personatges que s’han establert mitjançant una llista de trets comuns i
trets que es diferencien (LLUCH: 1988, 53-56; PROPP & MÉLÉTINSKI:
1971, 35-105).
Pel que fa a les funcions dels contes, Propp afirma que les funcions
són les parts constitutives dels contes meravellosos, i cal que s’aïllen per a
poder classificar els contes a l’índex d’Aarne i Thompson, una característica de les funcions és que sempre seguiran la mateixa successió, no tots

278

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 275-296
ISSN 2172-5500

Revista de Filologia

els contes presentaran totes les funcions, però mai es trencarà l’ordre de
successió (PROPP & MÉLÉTINSKI: 1971, 33-35).
La proposta de Pilar Rubio Montaner a Propp podem resumir-la
en els punts següents. Una funció fonamental en la rondalla de tipus meravellós és el combat-victòria, combat entre l’agressor i l’heroi, aquesta
funció sols és superada pels herois, és el moment on el xic esdevé heroi, a
aquesta funció també apareix el fals-herois, aquest intenta dur a terme la
prova i acaba fracassant, després a través de males arts intentarà usurpar
la victòria, durant aquesta funció l’heroi rep tota l’atenció de l’auditori,
rep l’objecte màgic i acompleix la missió. L’altra és la malifeta, on es produeix el càstig de l’agressor, en algunes rondalles aquest és perdonat, desapareixent sense rebre el que mereix, però majoritàriament rep un càstig.
D’aquesta manera, el conte arquetípic té l’estructura següent: 1. Situació
inicial, 2. Malifeta, 3. Prova, 4. Reacció, 5. Recepció d’un objecte màgic, 6.
Tasca difícil, 7. Tasca acomplida, 8. Càstig de l’agressor i 9. Matrimoni
(LLUCH: 1988, 56-57; PROPP & MÉLÉTINSKI: 1971, 37-74).
Pel que fa als actants, els membres de la família s’inclouen en la
funció de Situació inicial i de vegades s’encarreguen de presentar els protagonistes; l’agressor porta a terme la Malifeta i de vegades l’Engany; el
donant o l’auxiliar, és l’encarregat de posar a prova l’heroi, quan és superada, li entrega l’objecte màgic; personatge o objecte cercat, generalment,
té aparició mínima; l’heroi apareix en totes les funcions; la víctima predomina en la funció de Matrimoni i en la d’Allunyament; el fals-heroi sols
participa en les funcions enganyoses, quan és descobert sol rebre el Càstig; els actants de major presència són l’heroi i l’agressor, i l’heroi desenvolupa un paper doble de víctima-heroi (LLUCH: 1988, 58).
Per finalitzar amb les modificacions proposades per Pilar Rubio i
Montaner a la de Propp, els actors que tenen poders extraordinaris o
sobrenaturals són representats per una dualitat segons influencien positivament o negativament en l’heroi (LLUCH: 1988, 59-60).
2.3 L’ADAPTACIÓ DE L’ESCRIT
El model oral es manté fins al segle XVII, al segle XIX s’inicia el
procés de passar a paper, produint modificacions i fent que les rondalles
formen part de la literatura per a infants, provocant una reducció del
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gènere rondallístic i una davallada causada per un entorn que diferencia
el món infantil del d’adults. Pel que fa al prestigi, aquesta descontextualització provoca la pèrdua del caràcter de folklore, el pas a l’escriptura és
el canvi més radical que pateixen els gèneres orals.
L’any 1987, Walter Ong reflexiona sobre la societat que desconeix
la lletra impresa i desconeix el recurs de difondre en paper, per aquest
motiu es fa ús d’un ventall de mecanismes per ajudar a memoritzar la
cultura literària i salvaguardar-la. Al discurs de les rondalles, el narrador
segueix unes pautes per desenvolupar un tema central amb diverses seqüències; descriu els personatges senzillament i els seus oficis tenen un
paper rellevant; l’estructura narrativa sol ser ternària, és a dir, formada
per tres seqüències amb paral·lelismes que segueixen una línia cronològica sense anacronismes, i la lingüística, empra estructures i mecanismes
per a facilitar la memorització. En resum, a conseqüència de ser un gènere de transmissió oral, es té la necessitat d’eliminar informació irrellevant,
com descripcions i sentiments (LLUCH: 2011, 77-81; ONG: 1987).
Com s’ha dit, el pas a l’escriptura del gènere rondallístic, un gènere
oral, és el procés on el conte pateix més canvis. Quan la narració pertanyia a la literatura oral l’auditori desenvolupava una relació amb el contaire i aquest mitjançant l’ús d’elements no textuals facilitava l’atenció de
l’auditori. En el conte oral el “text” estava format pels elements textuals i
els no textuals, però amb el pas a l’escriptura s’han reduït a elements textuals (LLUCH: 1988, 31-32).
Però l’escriptura no és l’únic procediment que degrada el conte, altra degradació es produeix mitjançant les il·lustracions on la imatge proposada per l’il·lustrador plasma la seua idea, eliminant el desenvolupament de la nostra pròpia imaginació. Pel que fa al contaire, distingim tres
tipus: aquell que exposa les rondalles sols emprant la veu, a través del
patrimoni folklòric; aquell que té la finalitat d’estimular la lectura d’un
col·lectiu emprant llibres físics, mitjançant la pedagogia, i aquell que a
través de l’animació lúdica i del teatre té la finalitat de fer espectacle
(BETTELHEIM: 1999, 67; BORJA: 2006, 33; LLUCH: 1988, 31-32; ONG:
1987, 11-13).
Tornant a la idea que els contes naixen en un espai i temps determinats i quan es transmeten a altres cultures es produeixen diferents va-
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riants que van lligades al gran ventall de tradicions que hi ha arreu del
món. En el cas de les versions que apleguen normalment als infants, es
tracta de versions més simples i embellides que les originals, aquestes
variants es mostren molt degradades, afectant el seu significat, ja que
manquen de significats profunds, convertint els contes en un simple entreteniment superficial. Aquestes versions han sorgit com a conseqüència
que la literatura infantil s’haja apropiat dels contes populars i rondalles,
emprant-los per a educar als xiquets. Els infants, a través dels contes,
tracten problemes quotidians que sorgiran al llarg de la seua vida, a més,
els ajuden a conèixer la seua personalitat i el seu caràcter, mitjançant els
diferents personatges els xiquets coneixen els diferents aspectes de la seua
personalitat (ALBERO: 2004, 24-28; BETTELHEIM: 1999, 9-94).
Comptat i debatut, al llarg del temps les rondalles han patit modificacions, passant d’una societat que recollia els relats de manera oral a
una societat que conserva la literatura de manera escrita, modificant el
públic al qual es dirigeix, abans formava part d’una cultura oral i era heterogeni i variat, amb el pas a la cultura escrita es redueix a un públic infantil, però el folklore no s’adreça sols al públic infantil. L’any 1985 Josep
Maria Pujol considera que la rondalla s’aproxima a una crisi causada pels
canvis de la societat, a conseqüència d’aquests canvis el gènere s’ha descontextualitzat, passant a formar part dels mitjans de comunicació de
masses, perdent el seu caràcter de folklore. En el cas d’Enric Valor, ha
sigut capaç d’incloure a la cultura escrita trenta-sis rondalles amb gran
valor folklòric i narratiu, és a dir, ha sabut conservar en l’escriptura el
caràcter de folklore a les rondalles (LLUCH: 1995, 18-22).
2.4 LES RONDALLES D’ENRIC VALOR
En el cas particular de les rondalles valorianes, Enric Valor des de
nen va interactuar en una cultura oral, a través de la qual va conèixer les
rondalles, transmeses en llengua valenciana quotidiana, i com a membre
d’una cultura impresa assumeix la tasca de redactar-les literàriament amb
intencions de: nacionalitzar-les, situant-les geogràficament a terres valencianes; descriure els paisatges valencians, i utilitzar un llenguatge popular
però correcte, fent literatura del gènere rondallístic (LLUCH: 2011, 8283).
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Durant la seua infantesa va conèixer les rondalles, a través de la
seua mare i Antònia Bernabeu. Entre els anys 1946 i 1974, va assistir a
les tertúlies que es produïren a casa de Miquel Adlert i Noguerol, en les
tertúlies va sentir parlar a Manuel Sanchis Guarner, i per iniciativa
d’aquest Enric Valor va començar a redactar les rondalles i l’any 1950 van
començar a ser publicades per l’editorial Torre. Mitjançant l’escriptura,
Enric Valor ha recopilat les rondalles de tradició popular facilitant la
preservació de la memòria col·lectiva (CASANOVA & VALERO: 2012, 3536; SERRANO: 1995).
Un dels objectius de Valor en el procés de literaturitzar les rondalles és situar-les geogràficament en terres valencianes, i com a conseqüència un tret característic de l’autor és aprofitar la funció de desplaçament
per descriure meticulosament les terres per on passegen els herois, provocant que el públic tinga un coneixement del paisatge on es desenvolupa
l’acció, els personatges valorians tenen un esperit viatjador, l’inici de moltes rondalles ve marcat per l’abandonament del domicili familiar per part
de l’heroi, són viatges que impliquen la maduració del nostre protagonista. Una altra característica de Valor afecta el personatge la princesa, ja
que aquest desenvolupa un paper més actiu que en Propp, ocupa les esferes pròpies de l’heroi i no sempre és l’objecte cercat (BORJA: 2006, 109113; LLUCH: 1988, 57-58).
Finalment, cal considerar els trets propis de les rondalles meravelloses de Valor: l'espectre de les funcions va des de les quasi imprescindibles i les innecessàries, totes les funcions s’utilitzen; els contes tenen caràcter poc violent, com a manca de violència sovint l'agressor no rep el
càstig; la prova, la reacció i la recepció de l'objecte màgic són les funcions
més importants; l'heroi de vegades té el paper de víctima, i els actors són
personatges pobres o humils (LLUCH: 1988, 60-61).
D’acord amb les catalogacions establertes per Carme Oriol i Josep
Maria Pujol (2003), Jaume Albero (2004) i Rafael Beltran (2007), la
rondalla «La Mare dels Peixos» és un conte híbrid entre la rondalla «La
serp de set caps», catalogada amb el codi ATU300 segons l’índex
d’Aarne, Thompson i Uther, i la rondalla «Els bessons» catalogada amb
el codi ATU303, la primera part de la rondalla segueix l’esquema
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ATU303 i la segona part seguirà l’esquema ATU300 (ALBERO: 2004,
82-89; BELTRAN: 2007, 586).
3. METODOLOGIA I CORPUS DE TREBALL
3.1 METODOLOGIA
Ubicada la terminologia del nostre treball, és a dir, els conceptes de
la cultura popular, l’etnopoètica, el folklore, el folklorisme, la rondalla, els
catàlegs de rondalles, les versions a la literatura infantil, les intencions
d’Enric Valor i la catalogació de «La Mare dels Peixos», establirem el
nostre marc metodològic, el qual s’ha basat en l’estudi de Gemma Lluch
(2010). El marc metodològic d’aquest treball és l’anàlisi discursiva comparativa. Mitjançant aquest mètode, contrastarem la versió, considerada
l’original per la crítica, de «La Mare dels Peixos» amb les diferents adaptacions
Per encetar el mètode comparatiu ens centrarem en els estudis
previs que tracten en concret la rondalla «La Mare dels Peixos», com s’ha
classificat als catàlegs de rondalles i quines funcions, actants i actors apareixen en les rondalles.
Seguidament, es dura a terme l’anàlisi del corpus: en primer lloc,
compararem el text de les diferents adaptacions de «La Mare dels Peixos» contrastant les diferències i coincidències que trobem; en segon lloc,
analitzarem les funcions i els actants i actors que les duen a terme, en
aquest cas també ho compararem entre les diferents versions; a continuació, analitzarem dos àmbits de les rondalles valencianes d’Enric Valor
que eren molt rellevants per a l’autor: el lèxic recollit en les versions que
presenten glossari i els paisatges que es mostren a cada adaptació, i finalment, contrastarem les il·lustracions que presenten cadascuna de les
adaptacions de «La Mare dels Peixos» i analitzarem què transmeten i si
són utilitzades per a substituir algun fragment de text.
3.2 CORPUS DE TREBALL
3.2.1 RESUM DELS ESTUDIS DE «LA MARE DELS PEIXOS»
Com ja hem dit, Carme Oriol i Josep Maria Pujol (2003, 75-83),
Jaume Albero (2004, 82-89) i Rafael Beltran (2007, 586) han considerat
que «La Mare dels Peixos» és un conte híbrid, entre «Els bessons» i «La
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serp de set caps». Per analitzar ATU 300 i ATU 303 hem consultat
Aarne i Thompson (1995), Camarena i Chevalier (1995), Jaume Albero
(2004) i Rafael Beltran (2007).
Després de consultar els diferents estudis, hem considerat que «La
Mare dels Peixos» es pot resumir en huit episodis:
I. L’origen dels bessons. Jaume i Jordina feia anys que estaven casats,
però no havien tingut fills. Jaume, un dia de pesca, va trobar a la Mare
dels Peixos, aquesta li va dir que alimentara amb els seus caps a la seua
dona, la seua gossa i la seua euga, i que plantara les seues dues cues a
l’hort de llimeres.
II. L’origen dels bessons i els seus gossos. Després d’un temps, van
nàixer dos xiquets, dos gossos i dos poltres, i a l’hort van créixer dues
espases.
III. Els objectes com senyal de vida. Anys després, Jaumet té la necessitat de veure món i trobar una muller. Jaumet agafa una espasa de
l’hort i avisa al germà si li ocorre alguna cosa dolenta l’espasa enviarà una
senyal.
IV. El sacrifici i el drac. A Castalla hi ha un drac de set caps que té
amenaçat al poble. Per a evitar que el drac entrara al poble es sortejava
cada quinze dies una persona per ser entregada al drac amb la finalitat
que aquest se la menjarà. Aquest mes havia tocat en sorteig la filla del
duc. El duc per evitar la mort de la seua filla va fer una crida, qui matara
al drac es casaria amb aquesta.
V. El combat, les llengües i l’impostor. Jaumet sense conèixer la crida
del duc, es va creuar amb el drac i li va tallar els set caps amb l’espasa màgica, després li va tallar les set llengües, les quals va guardar. Un forner es
va creuar amb el drac mort i va agafar els set caps per presentar-los al
palau del duc, quan va aplegar al palau va afirmar ser l’heroi que havia
mort el drac i el duc li va dir que es casaria amb la seua filla.
VI. El reconeixement. Abans que es produirà el matrimoni entre la
filla del duc i el forner, el heroi vertader, Jaumet va deixar al descobert
que el forner era un fals heroi, ja que ell era el que havia donat mort al
drac i tenia les set llengües que faltaven als set caps.
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VII. La transformació per una bruixa. Jaumet es va casar amb la filla
del duc. Un temps després Jaumet va voler recórrer món i va entrar en un
casalici, on una bruixa d’aigua el va encantar convertint-lo en pedra.
VIII. El germà cast i el desencisament. Joan Batiste va anar a l’hort
de les llimeres i va veure que l’espasa seua estava rovellada, aquest fet significava que Jaumet es trobava en perill i va decidir buscar al seu germà.
Al arribar al palau ducal es confós amb Jaumet per la muller d’aquest.
Joan Batiste va trobar el casalici, li va tallar el cap a la bruixa d’aigua i finalment va desencantar el seu germà. Després se’n va tornar a Dénia on
va seguir amb la seua vida.
3.2.2 LES DIFERENTS VERSIONS
Les adaptacions de «La Mare dels Peixos» que hem emprat per
dur a terme aquest treball són les que hem recollit a la taula 1.
Taula 1. Les diferents adaptacions
CODI

ANY

VA1975
VA1987

1975
1987

VA1992

1992

VA2000

2000

VA2007

2007

VA2017

2017

VI2019

2019

AUTOR

TÍTOL

Obra literària completa
Enric Valor
Rondalles valencianes
Enric Valor
Enric Valor i
Rondalles valencianes
Rosa Serrano
Toni Mestre conta: La
Enric Valor
Mare dels Peixos
La Mare dels Peixos
Enric Valor
Enric Valor i
Jordi
Raül La Mare dels Peixos
Verdú
Felipe
La Mare dels Peixos
Villaplana

EDITORIAL

FORMAT

Gorg
Bullent

Llibre
Llibre

Tàndem

Llibre

Bullent

CD

Bullent

Llibre

Bullent

Llibre

Catacric,
catacrac

Audiovisual

Concretament:
VA1975: VALOR, Enric (1975): «La Mare dels Peixos», dins de
Enric Valor, Obra literària completa, vol. I, (1975), València, Editorial
Gorg. Aquesta versió s’ha considerat l’original, la qual presenta els següents paratextos interns: un pròleg escrit per Manuel Sanchis Guarner,
un estudi introductori a cura de Rafael Ll. Ninyoles i un prefaci a mans
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del propi autor, Enric Valor. Gràcies a aquests paratextos podem afirmar
que aquesta obra pertany a un circuit de consum, ja que els paratextos no
van dirigits a cap intermediari, sinó es dirigeixen directament al lector
que té a mans aquest volum, a més, al final de cada rondalla s’ha indicat
entre parèntesis en quina localitat ha sigut recollida. Aquesta edició de les
rondalles està formada per dos volums, en referència en el primer volum,
on es troba «La Mare dels Peixos» s’han recopilat un total de quinze
rondalles de temàtica meravellosa.
VA1987: VALOR, Enric (1987): «La Mare dels Peixos», dins
d’Enric Valor, Rondalles valencianes, vol. 1, (1987), Picanya, València,
Bullent. Aquest volum és el primer d’una col·lecció formada per les trenta-sis rondalles agrupades en huit volums. En aquesta edició no apareix
cap pròleg, però a cada volum apareix un paratext a la contraportada del
llibre, on es presenta breument a Enric Valor i a les seues Rondalles valencianes. Altre paratext que trobem, com a conseqüència de l’objectiu
que tenia l’autor en utilitzar un lèxic popular però correcte en valencià, se
li ha donat molta importància al vocabulari, així que al final de cada volum apareix un glossari amb vocabulari recollit de les rondalles que apareixen al volum corresponent. A més, en relació als paratextos en aquesta
col·lecció a l’inici de cada rondalla hi ha una portada amb una il·lustració
i entre parèntesi s’ha indicat en quina localitat s’ha arreplegat. Pel que fa
al volum on es troba «La Mare dels Peixos» s’han recollit un total de quatre rondalles.
VA1992: VALOR, Enric (1992): «La Mare dels Peixos», dins de
Enric Valor Rondalles valencianes, vol. 1, (1992), València, Tàndem, col.
Rondalles valencianes d’Enric Valor, adaptació de Rosa Serrano. Aquestes adaptacions, a cura d’Enric Valor i Rosa Serrano de les rondalles, han
configurat una col·lecció de huit volums on s’han recollit les trenta-sis
rondalles de l’autor, en el cas de «La Mare dels Peixos» apareix al primer
volum junt amb altres tres rondalles. La col·lecció, amb el títol Rondalles
Valencianes d’Enric Valor, no presenta cap tipus de paratextos en els seus
volums, però hi ha una obra complementària pertanyent a aquesta
col·lecció, Noves lectures de les rondalles valencianes escrita per Gemma
Lluch i Rosa Serrano (1995), es tracta d’un llibre dirigit als docents per a
introduir les Rondalles valencianes d’Enric Valor al circuit escolar.
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VA 2000: VALOR, Enric (2000): Toni Mestre conta: La Mare dels
Peixos. [CD d’àudio], Picanya, València, Bullent, veu de Toni Mestre. A
diferència de les altres adaptacions ja comentades, aquesta versió de «La
Mare dels Peixos» es troba en format de CD d’àudio. Aquesta col·lecció
amb format de CD consta de tres rondalles: «La rabosa i el corb», «Comencilda, Secundina i Acabilda» i «La Mare dels Peixos». Els paratextos
d’aquest format informen que és una producció de Toni Mestre, Paco
Muñoz i Edicions Bullent i la narració té una durada de 48 minuts aproximadament i es troba fragmentada en 10 pistes d’àudio.
VA2007: VALOR, Enric (2007): La Mare dels Peixos, Picanya,
València, Bullent, il·lustracions de Dani Cruz. L’adaptació de «La Mare
dels Peixos» forma part d’una col·lecció molt atractiva per als infants, ja
que es presenta en unes dimensions més grans que les altres versions i a
més es tracta d’una adaptació il·lustrada per Dani Cruz a color. En
aquesta col·lecció s’han recollit cinc títols de les Rondalles valencianes
d’Enric Valor: «La Mare dels Peixos», «Joan-Ratot», «La rabosa i el
corb», «Història d’un mig pollastre» i «Comencilda, Secundina i Acabilda». Aquesta col·lecció no presenta cap paratext, però a la portada interior s’ha indicat on s’ha arreplegat cada rondalla.
VA2017: VALOR, Enric (2017): La Mare dels Peixos, Picanya,
València, Bullent, col. Primeres Rondalles d’Enric Valor, adaptació de
Jordi Raül Verdú, il·lustracions de Priscila Arándiga. Seguint amb la
línia de les versions il·lustrades, l’adaptació de «La Mare dels Peixos» a
càrrec de Jordi Raül Verdú correspon a una col·lecció que també sembla
molt atractiva per al públic infantil, tot i no presentar-se en un format de
dimensions tan grans com VA2007, totes les pàgines es presenten
il·lustrades a tot color per la il·lustradora Priscila Arándiga. A la contraportada, trobem un paratext que mostra l’argument de la rondalla «La
Mare dels Peixos» i fa una breu presentació de l’autor Enric Valor, de
Jordi Raül Verdú, encarregat de l’adaptació, i de la il·lustradora Priscila
Arándiga. En referència a la col·lecció, es presenta sota el títol Primeres
Rondalles d’Enric Valor, en la qual s’han recollit vint-i-quatre rondalles
valencianes.
VI2019: VILLAPLANA, Felipe (2019): La Mare dels Peixos, À
Punt, Catacric, Catacrac. En el cas d’aquesta versió s’ha emprat un format
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molt innovador, l’audiovisual. En aquest format s’han adaptat un total de
vint-i-sis rondalles d’Enric Valor El fet de presentar-se en un format audiovisual no ha implicat que no hi hagen paratextos, ja que a la web d’À
Punt, el programa Catacric, Catacrac ha compartit un breu text sobre
l’argument de cada rondalla.
4. ANÀLISI DEL CORPUS
Hem partit de la versió VA1975, considerada l’original, per tant
l’emprarem com a punt de referència de l’anàlisi i totes les versions seran
comparades amb aquesta.
En primer lloc, farem el contrast textual de les diferents versions;
en segon lloc, analitzarem les funcions i els actants i actors que les duen a
terme; després, comentarem aspectes relacionats amb els glossaris que
presenten algunes de les versions que hem estudiat; en quart lloc, recollirem els paisatges propis de la geografia valenciana i, finalment, analitzarem les il·lustracions de les versions que en presenten.
4.1 CONTRAST TEXTUAL DE «LA MARE DELS PEIXOS»
Pel que fa al text de les diferents versions, hem comparat totes les
versions amb VA1975, contrastant les diferències i coincidències que
trobem entre aquests textos.
En el cas de VA1987, el text és completament idèntic al de
VA1975, és a dir, se segueix paraula per paraula respectant tots els signes
de puntuació que hi ha sense introduir cap modificació.
En el text de VA1992 hem observat que s’han produït modificacions del text, ja que, com ja hem dit, es tracta d’una adaptació dirigida a
un públic juvenil. Al llarg d’aquesta versió el text ha quedat reduït, moltes
accions o diàlegs han sigut eliminats, però aquestes modificacions no han
afectat a l’argument narratiu.
En VA2000, també s’han modificat molts fragments, ja que es
tracta d’una versió en format CD d’àudio dirigida a infants, per tant s’ha
preferit fer més senzill el text per a facilitar la seua comprensió, però cal
destacar que aquestes innovacions no han afectat l’argument. En molts
dels diàlegs contats per la veu del narrador de manera indirecta s’ha pre-
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ferit utilitzar la veu dels personatges i mostrar els diàlegs de manera directa amb la finalitat que la narració siga més fluida.
Referent a VA2007, tot i ser una versió dirigida als infants, ja que
es tracta d’un àlbum il·lustrat, no ha modificat el text original, per tant es
tracta d’un text idèntic a l’original, però amb un format amb una
il·lustració a cada dues pàgines, quedant sempre el text a la part esquerra
del conte i la il·lustració a la part dreta.
En el text VA2017, per una part, alguns fragments s’han eliminat,
tal com veiem que es tracta d’una adaptació i, per una altra part, altres
fragments s’han resumit, aquestes omissions i sinopsis s’han realitzat pel
fet que es tracta d’una versió dirigida a infants i s’ha simplificat el text per
a facilitar la seua comprensió.
En el cas de VI2019, es tracta de la versió que més ha reduït el
text, però cal destacar que en tractar-se d’un format en audiovisual,
aquestes modificacions no afecten l’argument, ja que de vegades les imatges tenen la capacitat de substituir el text.
Taula 2. Codi textual

CODI
TEXTUAL
Idèntic a
l’original
Modificació
textual
Modificació
públic
Modificació
formats

VA1987 VA1992
-

VA2000

VA2007

-

-

VA2017 VI2019
-

-

-

-

-

-

-

4.2 ANALISI DE LES FUNCIONS DE «LA MARE DELS PEIXOS»
En aquest apartat analitzarem les funcions que apareixen a les diferents versions de la rondalla «La Mare dels Peixos» que realitzaran els
diferents actants i actors. Per analitzar les funcions hem seguit l’esquema
establert a l’apartat 3.2.1. de huit episodis de la rondalla «La Mare dels
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Peixos», cadascun dels quals representa una funció diferent. Com ja hem
dit, a les versions on s’ha modificat el text no s’ha vist afectat l’argument,
per tant a totes les versions s’han dut a terme les huit funcions establertes, però en el cas de VA1992, VI2019 en l’episodi VIII veiem certes
modificacions. A VA1992, no es parla del fet que Joan Batiste rebutge la
proposta de casar-se amb la filla d’un cortesà i esdevenir cavaller. I a
VI2019, en cap moment Joan Batiste aplega a Castalla i al castell del duc
de les Dues Aigües, per tant mai coneix a la muller del seu germà ni és
confós amb ell, a més Joan Batiste no li talla el cap a la bruixa, simplement és immobilitzada pel gos i quan Joan Batiste desencantar a totes les
estàtues de pedra la bruixa es converteix en aigua. I pel que fa al final de
la rondalla, la rondalla acaba quan Joan Batiste desencanta a les estàtues i
la bruixa desapareix, no es parla del fet que Joan Batiste torne a Dénia i es
case amb una veïna rebutjant la proposta de casar-se amb la filla d’un
cortesà i esdevenir cavaller.
Taula 3. Codi funcions

CODI FUNCIONS
I. L’origen dels bessons
II. L’origen dels bessons i
els seus gossos
III. Els objectes com a
senyal de vida
IV. El sacrifici i el drac
V. El combat, les llengües i l’impostor
VI. El reconeixement
VII. La transformació
per una bruixa
VIII. El germà cast i el
desencisament

VA1987

VA1992

-

VA2000

VA2007

VA2017

VI2019

-

4.3 LÈXIC I PAISATGES VALENCIANS EN «LA MARE DELS PEIXOS»
Com ja s’ha dit, per a Enric Valor en el moment que recull les rondalles populars que ha conegut al llarg de la seua vida té diferents intencions, una d’elles és utilitzar un llenguatge popular però correcte, per
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aquest motiu l’autor considera que els glossaris són una clau important
en les seues rondalles. Les versions que presenten glossaris, són VA1987,
VA1992 i VI2019, però cada versió ho ha fet de manera diferent.
En el glossari recollit a VA1987 s’han recollit paraules, locucions,
modismes i frases fetes de les quatre rondalles que s’han recollit en aquest
volum, «El llenyater de Fortaleny», «Les velletes de la Penya Roja», «La
Mare dels Peixos» i «El patge Saguntí», en aquest glossari s’han donat a
cada paraula, locució, modisme o frase feta una breu definició o un sinònim per facilitar la comprensió del lector (VA1987: 126-131). El glossari
de VA1992, com ja hem dit a l’apartat III.2.2, s’ha recollit en una obra
complementària Noves lectures de les rondalles valencianes. El vocabulari recopilat en aquest volum complementari ha seguit una classificació
formada per quatre categories: substantius, adjectius, verbs i expressions
(LLUCH & SERRANO 1995: 54-55 i 125-155). Finalment, en VI2019,
tot i que es tracta d’un format audiovisual, també s’ha recollit una mena
de glossari, ja que al llarg de la rondalla apareix al cantó esquerre inferior
uns cartells amb el lèxic que han considerat destacar, aquests cartells van
apareixent a mesura que sorgeixen les paraules en el relat del narrador o
en els diàlegs dels personatges.
Enric Valor a més de tenir intencions d’utilitzar un llenguatge popular però correcte, també ha tingut intencions de descriure els paisatges
valencians, per tant, podem veure en les diferents versions el nom de localitats pròpies de les terres de València.
Taula 4. Codi Paisatges
CODI
PAISATGES

Dénia
Costa de Xàbia
Montgó
Cap de Sant
Antoni
Badia de Xàbia
Cap de Sant
Martí
Illa del Portitxol
Cap de la Nau
Cala Granadella
Cocentaina

VA1975

VA1987

VA1992

VA2000

-

-

VA2007

VA2017

VI2019

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Carrascar d’Alcoi
Port de l’Aigüeta
Amarga
Biscoi
Onil
Pego
Vall de Gallinera
Castalla

-

-

-

-

-

4.4 IL·LUSTRACIONS A «LA MARE DELS PEIXOS»
A continuació, passarem a analitzar les versions que presenten
il·lustracions, és a dir, ens centrarem en VA1987, VA1992, VA2007,
VA2017 i VI2019, aquest últim en format audiovisual. Com ja hem dit,
VA1987 i VA2007 no són adaptacions, sinó que es tracta del mateix
text que presenta l’original, en canvi, a VA1992, VA2007, i VI2019 es
tracta d’adaptacions dirigides a un públic infantil, consegüentment, part
del text ha sigut omès, en el cas d’aquestes últimes versions, en alguns
casos s’han emprat les il·lustracions per cobrir la mancança produïda amb
l’omissió de certs fragments.
En referència a VA1987, les il·lustracions són escasses, sols hi ha
huit il·lustracions, inclosa la il·lustració de la portada de la rondalla,
aquestes són en blanc i negre i no han substituït el text.
Referent a VA1992, hi ha tres il·lustracions, incloent la il·lustració
de portada de la rondalla, totes elles són en blanc i negre i tampoc substitueixen el text.
Pel que fa a VA2007, com es tracta d’un àlbum il·lustrat, cada pàgina és acompanyada per una il·lustració, en aquesta versió totes les
il·lustracions són a color, sent un total de vint-i-dues il·lustracions incloent la il·lustració de la portada interior i la portada i contraportada exterior, en aquest cas tampoc substitueixen el text.
Com veiem a VA2017, també es tracta d’una versió il·lustrada amb
un total de vint-i-una il·lustracions a color, incloent la il·lustració de la
portada exterior i la de la portada interior, en aquest cas tampoc s’ha
substituït el text.
Finalment, pel que fa a VI2019, com es tracta d’un format en audiovisual, s’han mostrat il·lustracions infinites a color, les quals de vega-

292

Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 275-296
ISSN 2172-5500

Revista de Filologia

des han substituït el text de l’argument, sobretot en els casos de descripcions.
Taula 5. Codi il·lustracions
CODI
IL·LUSTRACIONS

VA1987

VA1992

VA2007

VA2017

VI2019

Núm. il·lustracions

8

3

22

21

Infinites

Les il·lustracions acompanyen text

-

Les il·lustracions substitueixen el text

-

Il·lustracions en blanc i
negre o en color

Blanc
negre

i

Blanc
negre

i

-

-

Color

Color

Color

5. CONCLUSIONS
Revisats els diferents estudis sobre la cultura popular, la literatura
oral, el gènere rondallístic, les Rondalles valencianes d’Enric Valor i «La
Mare dels Peixos» hem definit els conceptes corresponents a aquests
àmbits per a dur a terme l’anàlisi i comparativa de les diferents versions
de «La Mare dels Peixos». A partir de les dades obtingudes hem arribat a
les següents conclusions:
1. L’argument narratiu de les rondalles analitzades no s’ha vist
afectat, tot i les modificacions textuals que s’han introduït en les diferents
adaptacions.
2. Generalment, els fets s’organitzen en les mateixes funcions en
totes les adaptacions sense veure’s afectat l’argument. En els casos on s’ha
modificat alguna funció no ha interferit en l’argument.
3. La majoria de les adaptacions nomenen la majoria dels paisatges
que apareixen en la versió original. Els pocs casos que no ho fan,
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n’inclouen els més característics de la zona on ocorren els fets, com la
costa de Dénia.
4. Majoritàriament, les il·lustracions acompanyen el text, però en el
cas de la versió en format audiovisual gran part del text s’ha substituït per
les il·lustracions, especialment a les descripcions.
5. Les versions amb format llibre s’assemblen més a la versió original, en canvi, les versions amb format de CD d’àudio i d’audiovisual han
sofert més innovacions.
6. A pesar que totes les versions presenten diferències entre elles,
podem afirmar que totes elles han mantingut l’essència de la rondalla
original.
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LES PECULIARITATS SOCIOLINGÜÍSTIQUES DEL CATALÀ I EL ROL DEL
PROFESSORAT DE LLENGUA

Adéla Kot́átková
Universitat Jaume I1
1. INTRODUCCIÓ
ensenyament del català, en tots els nivells educatius, es duu a
terme en uns entorns sociolingüístics molt diferents dels que
envolten l’ensenyament d’allò que comunament denominem
una llengua nacional, però també dels idiomes estrangers. El
català és una de les llengües romàniques més homogènies però, paradoxalment, ha experimentat dificultats importants en els processos de normativització i d’estandardització. Com en el cas del castellà i el portuguès,
la seva extensió geogràfica actual es correspon sobretot a l’expansió, en
una etapa relativament recent com és l’edat mitjana, d’una petita comunitat de parla romànica sobre un ampli territori prèviament arabòfon.
Aquesta homogeneïtat originària es va reforçar pel fet d’haver sigut llengua àulica i literària de la Corona d’Aragó durant cinc segles (XIII-XVIII).
El català, doncs, arriba a l’època contemporània amb una variació diatòpica menor que la del francès, l’alemany o l’italià. Tanmateix, i a diferència d’aquestes llengües, la normativa del català, fixada fa un segle, encara
suscita discussió entre llecs i experts, mentre la majoria de la població
està ben lluny de tenir-ne un domini efectiu.
Més que amb la variació objectiva de la llengua, les polèmiques sobre el model de llengua i la feblesa en l’estandardització (entesa com
l’extensió majoritària de la competència i de l’ús de la varietat normativa)

L’

1

Correspondència: Universitat Jaume I, Institut Interuniversitari López Piñero / Departament de Filologia i Cultures Europees, Facultat de Ciències Humanes i Socials,
Av. Vicent Sos Baynat s/n, CP 12071, Castelló de la Plana, Espanya, kotatkov@uji.es.
Aquest treball s’emmarca en els projectes de recerca «La construcció discursiva del conflicte: territorialitat, imatge de la malaltia i identitats de gènere en la literatura i en la
comunicació social» (FFI2017-85227-R), del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, Govern d'Espanya, i «Traducció de clàssics valencians a llengües europees.
Estudis literaris, lingüístics i traductològics comparats» (VIGROB-125), de la Universitat d’Alacant.
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semblen relacionades amb factors polítics i sociolingüístics: la manca d’un
estat nacional que doni suport a l’idioma (més enllà del microestat
d’Andorra), la fragmentació administrativa, els processos de substitució
lingüística actius en els diversos territoris o la falta de mitjans de comunicació que abastin tota la comunitat lingüística. En aquest treball, mirem
de fer una lectura holística d’aquests factors per entendre de quina manera condicionen l’ensenyament de la llengua, particularment en aspectes
com la bilingüització massiva dels catalanoparlants, la diglòssia, la limitació del contacte amb altres accents de la mateixa llengua, l’atrició o la interrupció de la transmissió intergeneracional. Aquests i altres fenòmens
sociolingüístics, característics d’una llengua en procés de substitució, impliquen una sèrie de reptes per a l’educació dels alumnes, tant des del
punt de vista dels coneixements i de les habilitats com de les actituds, i
no es poden obviar a l’hora de dissenyar les estratègies i la praxi de
l’ensenyament.
2. L’ORIGEN I L’EXTENSIÓ DEL CATALÀ
Des del punt de vista diatòpic, el català és un dels idiomes més
homogenis d’Europa, especialment si el comparem amb determinades
llengües estatals que mostren una gran variabilitat dialectal, com per
exemple l’alemany o l’italià. Aquesta homogeneïtat és deguda a motius
històrics: el català sorgeix en el contínuum romànic com el parlar de la
zona de l’antiga Marca Hispànica, la frontera de l’Imperi Franc amb la
musulmana Al-Andalus. Al llarg de l’edat mitjana, l’idioma s’expandeix
amb la Corona d’Aragó, des de les Corberes (actualment França) fins al
riu Segura i per la Mediterrània a l’arxipèlag Balear, Sardenya, Sicília i el
Regne de Nàpols. En tots aquests territoris, el català esdevé la llengua
àulica, fent bona la frase popularitzada per Weinreich que afirma que
«una llengua és un dialecte amb un exèrcit i una marina». Els usos administratius i oficials, fixats per la Cancelleria Reial i per un exèrcit de notaris i escrivans repartits per tot el territori, constitueixen el model culte
que s’usarà en la literatura, de la qual són exponents ben reconeguts el
mallorquí Ramon Llull, el català Bernat Metge o els valencians Ausiàs
Marc i Joanot Martorell.
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L’homogeneïtat del català, doncs, és fruit dels usos cultes al llarg de
la història, però també del procés de conquesta de la part oriental d’AlAndalus per la Corona d’Aragó i la subsegüent substitució de la població
musulmana arabòfona per repobladors cristians, majoritàriament de parla catalana. Tal com s’esdevé amb el portuguès i el castellà, la major part
dels territoris de llengua catalana contenen dialectes consecutius (resultat
de l’expansió territorial) i, per tant, més homogenis que els dialectes constitutius que evolucionen in loco des del llatí vulgar als territoris italians,
francesos o romanesos. Així, en català es distingeixen dos grans blocs
dialectals, l’occidental i l’oriental (VENY: 1998), els quals es corresponen
amb l’expansió de la llengua de nord a sud. Inicialment, les diferències
més rellevants són fonètiques: una evolució divergent de la e llarga del
llatí vulgar (1) i la pronunciació o no de i (2) en el dígraf ix.
(1) pera: [péɾa] català occidental / [pə́ɾa] català oriental
(2) caixa: [kájʃa] català occidental / [káʃa] català oriental

Durant l’evolució posterior, hi van sorgir altres diferencies fonològiques (com per exemple la neutralització de la a i la e àtones en el català
oriental), les quals van contribuir a la desestabilització del sistema de
flexió de verbal i a un desenvolupament divergent en els diversos territoris. Actualment, a més de les diferències fonètiques i en la flexió verbal,
les particularitats més perceptibles en la comunicació interdialectal afecten les formes dels articles i dels demostratius que han acabat predominant en els diversos territoris. Si en el català clàssic el sistema de demostratius presentava tres graus de proximitat/llunyania i en els dos primers
graus coexistien les formes simples (est, eix) i les reforçades (aquest, aqueix),
en el català actual predominen els demostratius reforçats amb una distribució binària, excepte al sud de Catalunya i al País Valencià, on s’usen els
simples amb una distribució ternària:
Català clàssic
Aquest o est
Aqueix o eix
Aquell

Català general
Aquest
Aquell
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Pel que fa als articles, en català clàssic coexistien els provinents del
llatí ILLUM (adoptats per la llengua culta i denominats literaris) amb els
d’IPSUM (relegats a la llengua oral). En canvi, en català actual, l’ús dels
derivats d’ILLUM s’ha estès per quasi tot el territori, excepte a les illes
Balears, on els articles denominats salats, derivats d’IPSUM, són àmpliament majoritaris:
Català clàssic
Lo, la (so, sa)

Català general
El (lo), la

Illes Balears
Es (so), sa

En el terreny del lèxic, com en la majoria de llengües, cal tenir present la típica llista de geosinònims (noi, xic, al·lot; sortir, eixir; escombra,
granera) i de falsos amics, font d’inevitables anècdotes lèxiques: calces significa ‘bragues’ en el català de Barcelona i ‘mitges’ en el de valència, la qual
cosa dona lloc a situacions còmiques similars a les que es produeixen amb
l’anglès pants en la comunicació entre britànics i americans.
3. FACTORS POLÍTICS I SOCIOLINGÜÍSTICS
La variació geogràfica del català no és, doncs, particularment major, en termes quantitatius i qualitatius, de la que té, per exemple, el castellà peninsular. Tanmateix, en el cas que ens ocupa, la variació interactua amb factors sociopolítics específics: la subordinació a les llengües
nacionals dels estats que es van repartir la Corona d’Aragó durant l’edat
moderna (s. XVII i XVIII), la fragmentació politicoadministrativa i la
manca de mitjans de comunicació de massa comuns a tota la comunitat
lingüística. Per nombre de parlants (al voltant de 10 milions) i per extensió territorial (70.000 km2), el català es pot comparar amb altres llengües
europees considerades nacionals, com el suec o el txec. Tanmateix, a diferència d’aquestes, l’àrea lingüística del català actualment està dividida en
quatre estats i només en un d’aquests (Andorra, un microestat amb
76.000 habitants) el català és l’únic idioma oficial. La major part dels
parlants viuen dins l’Estat espanyol, dividits en quatre comunitats autònomes: Catalunya, les Illes Balears, la Comunitat Valenciana i Aragó.
Una part de la Catalunya històrica es troba actualment dins França: és la
regió coneguda com Catalunya Nord. També es parla català a la ciutat
italiana de l’Alguer, a l’illa de Sardenya.
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Aquesta divisió de la comunitat lingüística en diversos estats, els
quals han promogut llengües nacionals diferents (castellà, francès, italià) fa
que, en el present, la pràctica totalitat dels parlants de català estiguin bilingüitzats. La bilingüització es concreta en una distribució diglòssica
dels usos del català i de les esmentades llengües estatals, amb diversos
graus segons els territoris i els grups socials ( ERMÁK i KOT́ÁTKOVÁ:
2017). El fenomen, en el seu conjunt, és una versió a gran escala del que
han experimentat altres llengües minoritzades d’Europa, com per exemple el sòrab, el sard o el gaèlic (KOT́ÁTKOVÁ: 2019). A més de la diglòssia, es caracteritza per l’atrició o encongiment de la llengua dominada, és a
dir per l’adopció progressiva del lèxic de la llengua dominant, pel calc de
les estructures semàntiques, morfosintàctiques i, fins i tot, fonològiques
de la llengua dominant. En el cas específic del català, s’observa, per exemple, l’extensió dels accents xava en l’àrea metropolitana de Barcelona i
apitxat en la de València, en els quals es produeix una simplificació del
repertori fonològic, amb la supressió dels fonemes inexistents en castellà.
Una vegada bilingüitzada, una part de la comunitat lingüística
practica la interrupció de la transmissió intergeneracional, és a dir, decideix educar exclusivament en la llengua estatal els seus fills. A aquests
contingents de monolingüitzats s’afegeix bona part dels immigrants procedents d’altres territoris de l’estat, els quals, en molts casos, no aprenen o
no adopten la llengua local perquè ja dominen l’estatal i arriben a la conclusió que és suficient per a conduir les seves vides (vegeu HERNÁNDEZ
DOBON: 2016: 29-39). I els provinents d’altres estats, posats a aprendre
un nou idioma, opten pel dominant. Entre altres motius, perquè els catalanoparlants bilingüitzats practiquen el canvi de codi: s’adrecen en la
llengua estatal als al·loglots, independentment que aquests els entenguin
perfectament en català, per educació o senzillament per evitar conflictes.
Avançat el procés, la llengua dominant esdevé el codi d’interacció social
per defecte, fins al punt que bona part dels catalanoparlants la usen per
adreçar-se als desconeguts i només empren el català en contextos on se
sap que tots els participants el parlen. Al capdavall, en aquests processos
es produeix, al llarg de diverses generacions, una erosió progressiva de la
llengua local, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu, que
pot arribar fins a l’extinció, com en el cas del dàlmata o el còrnic.
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 297-317
ISSN 2172-5500

301

ÍTACA

Així doncs, el català està immers, en quasi tot el seu territori, en un
procés de substitució per part del francès, l’italià i el castellà. Una de les
característiques de l’idioma és, precisament, que es tracta de la llengua en
procés de minorització amb més parlants d’Europa (GUZMAN: 2005).
Els parlars catalans sota domini francès i italià presenten un alt grau
d’interferència per part de les respectives llengües estatals (i per part del
sard, en el cas de l’alguerès), el qual els fa peculiars respecte de la majoria
dels parlars, sotmesos a una influència similar, però del castellà. A més a
més, els territoris catalanoparlants de l’Estat espanyol se subdivideixen
actualment en diverses comunitats autònomes, en bona part hereves de la
divisió interna de l’antiga Corona d’Aragó. Aquestes comunitats són regions amb àmplies competències en matèria d’educació, cultura, sanitat i
gestió del territori, per la qual cosa es pot considerar Espanya un estat
quasi federal. En aquestes comunitats, el català és reconegut com a oficial,
juntament amb el castellà (i l’aragonès a l’Aragó), però les polítiques lingüístiques aplicades són sensiblement diferents en cada cas.
4. LA CODIFICACIÓ DEL CATALÀ CONTEMPORANI
La normativa del català contemporani està arrelada en els usos cultes de la llengua en el període clàssic de la Corona d’Aragó (segles XIIIXVIII), però es fixa a primeries del segle XX. En un context de subordinació política i lingüística als tres estats esmentats, durant el segle XIX es
desenvolupa el moviment cultural conegut com la Renaixença, amb característiques anàlogues a altres moviments similars arreu d’Europa —com,
per exemple, el Národní obrození txec (KOT́ÁTKOVÁ: 2020). Com una
de les culminacions d’aquest moviment, la Diputació de Barcelona funda
l’Institut d’Estudis Catalans (1907), una institució acadèmica que inclou
una secció filològica. Des de l’IEC, Pompeu Fabra s’encarregarà de fixar
les Normes ortogràfiques (1913), a les quals seguiran el Diccionari ortogràfic (1917), la Gramàtica catalana (1918) i el Diccionari general de la llengua catalana (1931-1932).
Es tracta d’un norma monocèntrica (GINEBRA I SOLÀ: 2007), atès
que s’elabora des de Barcelona. Però alhora és composicional, perquè té en
compte i integra la vasta informació disponible ja en aquell moment sobre totes les varietats diacròniques i diatòpiques de la llengua. Per exem302
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ple, Fabra prescriu la formació dels plurals femenins en -es (rosa - roses),
clarament recognoscible en tots els parlars occidentals de l’idioma i pròpia de la llengua clàssica, mentre proscriu la forma amb -as (*rosas), molt
difosa fins llavors en els usos escrits arran de la confusió de la a i e àtones
pròpia del català oriental (3). També prescriu l’escriptura de la i en el
dígraf ix (caixa), malgrat que aquesta i és muda en tots els dialectes orientals i també se n’havia difós l’elisió en l’escriptura (4).
3) Dones vs. *donas
4) Deixar vs. *dexar

Per tant, des del punt de vista ortogràfic, Fabra i l’IEC consagren
un sistema apte per a representar totes les varietats de la llengua. Pel que
fa a les diferències lèxiques, la tendència és acceptar tots els geosinònims i
donar com a preferents les formes més esteses o, en cas de dubte, les barcelonines (5).
5) sortir vs. eixir; noi vs. xic vs. al·lot

Una de les principals dificultats en la fixació de la normativa fou la
flexió verbal. Fabra es va trobar amb una munió de sistemes diferents,
evolucionats localment, en els quals varien relativament poques formes
però molt usades, com són les desinències del subjuntiu (pensis vs. penses;
pensessis vs. pensasses vs. pensares) o la primera persona del present
d’indicatiu (pens vs. penso vs. pense vs. pensi). Atesa aquesta diversitat, va
optar per prescriure el sistema propi de Barcelona i del català denominat
central. Tanmateix, el fet que altres sistemes verbals com el balear o el
valencià tinguin més semblances amb la flexió verbal clàssica va impedir
proscriure’ls, de manera que els autors d’aquests territoris van continuar
utilitzant les formes consolidades en els seus parlars.
En aquest mateix sentit, la norma general del català estableix
l’accent greu (`) sobre les e tòniques que es pronuncien obertes en català
central –per ex. conèixer–, però també s’hi admet l’accent agut per reflectir la pronúncia occidental: conéixer. També preveu la grafia tll en mots
com ametlla, batlle, motlle, els quals presenten una pronúncia palatalitzada
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en català central que no es produeix en català occidental ni en les variants
baleàriques, on és perfectament admissible i habitual escriure ametla,
batle, motle. És a dir, que la norma del català, a més de composicional, és
polimòrfica, com ho és, per exemple, la de l’anglès, on ens trobem les formes harbour, centre o lorry, prevalents en anglès britànic, al costat de harbor, center o truck, en anglès americà.
Al llarg del segle XX, els diferents territoris on es parla català han
adoptat, primer de facto i més tard de iure, la normativa fabriana, amb
l’addició de la flexió verbal pròpia i de determinades especificitats lèxiques i ortogràfiques. Al País Valencià, un equip d’escriptors i intel·lectuals va subscriure i publicar l’any 1932 les denominades Normes de
Castelló, en les quals bàsicament s’utilitza i es legitima la normativa fabriana per a aquest territori. Però el document mateix ja incorpora determinades formes que indiquen un procés de subestandardització propi per al
País Valencià. Així, per exemple, el text inclou la forma verbal siga (sigui),
el demostratiu eixe (català general aquest), el possessiu seua (vs. la forma
fabriana seva), o les formes hui (català general avui) o ací (català general
aquí).
Alguna d’aquestes formes, com per exemple els possessius femenins amb -u- (meua, teua, seua) no són privatives dels parlars valencians,
sinó que s’utilitzen per tot el català occidental i part de l’oriental (Menorca, Eivissa). Altres, com ací, per bé que actualment estiguin relegades
geogràficament, estan àmpliament documentades en la llengua clàssica.
Per això mateix, malgrat que inicialment Fabra va optar per altres formes
per al català general, aquestes variants que tenen una certa vitalitat social i
geogràfica s’han anat acceptant al llarg dels anys en una visió progressivament policèntrica de la norma, fins al punt que l’IEC no solament les
accepta, sinó que les incorpora en els seus documents normatius com a
part dels diversos subestàndards.
5. UNA ESTANDARDITZACIÓ INCOMPLETA I FRAGMENTADA
El procés d’estandardització del català s’inicia, doncs, amb la fixació de la normativa per Pompeu Fabra i l’IEC i per l’adopció d’aquesta
per part dels escriptors, les institucions i el sistema educatiu, sobretot a
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Catalunya, on rep l’impuls d’un moviment catalanista que evoluciona del
pla merament cultural a l’obertament polític. En el context de la Segona
República espanyola (1931-1939), Catalunya assoleix una autonomia
política liderada pel sobiranisme català, on la llengua adquireix un caràcter nacional i passa a emprar-se en tots els àmbits. A les Illes Balears i al
País Valencià, territoris sense autonomia política, l’avanç de l’estandardització es limita, inicialment, a l’àmbit literari, per bé que amb voluntarioses incursions en l’àmbit educatiu, com les del valencià Carles Salvador.
La Guerra Civil espanyola, la victòria feixista i la dictadura del general Franco (1936-1975) aturaran el procés d’estandardització, amb la
prohibició del català, l’eliminació física i l’exili de l’elit política i intel·lectual dels territoris catalanoparlants. Els quaranta anys de feixisme
espanyol no es poden considerar un simple parèntesi en el procés
d’estandardització de l’idioma. A la prohibició de l’ús català i la repressió
contra els seus defensors i usuaris cal afegir el gran impuls institucional i
demogràfic que rep el castellà, durant aquest període, en el territori catalanoparlant: escolarització universal exclusivament en castellà, amb càstigs psíquics i físics per dissuadir l’ús del català; llargs períodes de servei
militar obligatori en intensiva immersió lingüística i ideològica; migració
massiva de població castellanoparlant a les àrees urbanes catalanes i valencianes; desenvolupament d’un sistema mediàtic (televisió, ràdio, premsa) estrictament en castellà, vigilat per la censura i abrandadament nacionalista.
Quan la denominada transició, amb la Constitució de 1978, substitueix la dictadura militar per la monarquia parlamentària, el català ja no
està en les condicions anteriors a la guerra, sinó en una situació sociolingüística molt més precària. És en aquest període que es creen les comunitats autònomes en què es divideix actualment la part espanyola de la
comunitat lingüística catalana, cadascuna de les quals desenvoluparà polítiques lingüístiques diferenciades tant pel que fa a l’extensió de l’ús de la
llengua com a la normativa mateixa de l’idioma.
En el cas de Catalunya, a partir de 1976 es reactiva l’Institut
d’Estudis Catalans, amb la incorporació de membres de tota l’àrea lingüística. La Generalitat de Catalunya aplicarà el model normatiu de
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l’IEC a l’administració pública, al sistema educatiu —on es posen en
marxa els programes d’immersió lingüística—, i a la ràdio i la televisió
públiques. A les Illes Balears, l’Estatut d’autonomia denomina oficialment català la llengua del territori i en delega la competència normativa
en la Universitat de les Illes Balears, la qual, al seu torn, segueix el model
de l’IEC adaptat a les particularitats insulars. A l’Aragó, malgrat la vitalitat social del català en l’anomenada Franja, l’administració autonòmica el
relega a usos merament folklòrics i simbòlics —com també fa amb
l’aragonès, el qual a males penes sobreviu en la zona pirinenca l’avançat
procés de substitució pel castellà.
El cas valencià presenta notables particularitats. Durant la transició
espanyola la societat valenciana experimenta un conflicte polític i social
entre els sectors conservadors, hereus del règim franquista, i les noves
elits democràtiques sorgides en l’entorn universitari. En aquest enfrontament per l’hegemonia social, mediàtica i política, els primers adopten
un discurs anticatalanista que bloca el desenvolupament de l’autonomia i
la recuperació de l’ús social de la llengua (FLOR: 2011). L’Estatut
d’autonomia (1982) no va fixar l’autoritat normativa en matèria de llengua, però el model usat de facto, tant per l’administració valenciana com
pel món editorial i educatiu, va continuar sent el de l’IEC adaptat a les
particularitats valencianes des de les Normes de Castelló de 1932.
L’Acadèmia Valenciana de la Llengua, creada per Llei en 1998, constituïda en 2001 i reconeguda com a autoritat normativa pel nou Estatut valencià de 2006, va dictaminar la validesa d’aquest model lingüístic (2002)
i l’equiparació de les denominacions de valencià i català per a referir-se a
l’idioma (2003 i 2005).
En 2006, la AVL va publicar la Gramàtica normativa valenciana i
el Diccionari ortogràfic i de pronunciació del valencià. En aquests i altres
treballs posteriors, la AVL sanciona com a vàlida la normativa fabriana,
adaptada a les particularitats lèxiques i morfològiques valencianes. El
grau d’inclusió, en els usos formals, d’aquestes particularitats és encara
objecte d’una discussió més ideològica que filològica (MAS: 2008). En els
diversos aspectes considerats polèmics, com ara els demostratius —este,
eixe vs. aquest, aqueix— o les desinències dels verbs incoatius —segueix,
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intueixen vs. seguix, intuïxen—, la AVL dona per vàlides ambdues solucions, per bé que tendeix a utilitzar les opcions més particularistes. En contrast, en aquests casos les universitats valencianes, d’acord amb els Criteris
lingüístics publicats en 2004, opten per les opcions més unitaristes, com
també fa actualment la Generalitat Valenciana2 i la major part del sector
editorial.
Així, podem dir que durant els darrers quaranta anys s’han desenvolupat tres grans subestàndards (PRADILLA: 2015) que no es corresponen amb la diferenciació dialectal objectiva de la llengua, sinó amb la divisió administrativa de la comunitat lingüística dins l’Estat espanyol: el
català general, el valencià i el balear. Tots tres estan basats en la normativa fabriana, amb les especificitats fixades tant per l’IEC com, en el cas
valencià, per l’AVL, i els usos consolidats pels escriptors, els sistemes
educatius i els mitjans de comunicació. Fem èmfasi en la pluralitat dels
sistemes educatius perquè, precisament, cadascun dels tres territoris (Catalunya, País Valencià, Illes Balears) té un sistema educatiu propi on la
llengua té un pes diferent i ha consagrat un subestàndard diferent.
El mateix podem dir dels mitjans de comunicació: la fragmentació
administrativa ha dificultat la creació de mitjans audiovisuals comuns.
Cada regió compta amb canals propis, tant públics com privats, que
(quan no són en castellà) tendeixen a representar exclusivament o majoritàriament el subestàndard propi. Només els canals de la Televisió de Catalunya (TV3) han tingut una certa difusió per tot el territori, amb iniciatives cíviques que s’han hagut d’enfrontar amb la persecució administrativa i judicial de l’Estat, fins al punt que actualment no és possible veure a València els canals catalans o balears. A aquesta fragmentació cal
afegir l’exclusió quasi total del català (com també del gallec o del basc)
dels mitjans de comunicació d’àmbit estatal. A diferència del que passa,
per exemple, a Txèquia, on els eslovacs es poden expressar en el seu idioma en la televisió, a Espanya els catalanoparlants no poden parlar en ca2

Tant els dos Criteris publicats per la Generalitat Valenciana (1995 i 2016) com l'ús
actual de la institució s’alinea amb les opcions més unitaristes. Tanmateix, la Generalitat va usar de facto formes més particularistes en el període de govern del Partit Popular
(1995-2015), fins al punt que el butlletí de les Corts Valencianes es va publicar en normativa obertament secessionista durant la presidència de Vicent González Lizondo.
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talà a la televisió, sinó que s’hi han d’expressar en castellà. La situació
arriba a l’absurd que un entrevistador i un entrevistat catalanoparlants (o
diversos tertulians) hagin de conversar necessàriament en castellà. De la
mateixa manera, quan els reporters de carrer recullen declaracions dels
polítics o de la ciutadania, les exigeixen en castellà. Si es formulen en català, no s’emeten o, en cas de necessitat extrema d’emetre’ls, se subtitulen
en castellà.
Tota aquesta situació genera una alienació respecte de la diversitat
lingüística del propi país. D’una banda, es manté la població castellanoparlant en la ignorància més absoluta sobre les altres llengües parlades i
oficials a Espanya, la qual cosa afavoreix la incomprensió i els prejudicis.
D’altra banda, s’aïlla la comunitat lingüística catalana en compartiments
estancs, amb molt baixa exposició als accents d’altres regions. Es genera
així una situació paradoxal, en la qual els membres d’una comunitat lingüística àmplia i relativament homogènia poden estar poc familiaritzats
amb determinades formes lingüístiques perfectament normals en un altre
subestàndard de la mateixa llengua distant només uns pocs centenars de
quilòmetres. Aquesta falta de familiaritat, juntament amb la intensa representació del castellà estàndard en tots els àmbits, provoca inseguretat
en els parlants i fins i tot rebuig. Així, la majoria de valencians poden entendre sense gaires problemes un parlant mexicà o argentí, i fins i tot
s’atrevirien a imitar-lo, perquè aquests dialectes estan representats en el
sistema mediàtic espanyol, al qual estan exposats. En canvi, no són pocs
els valencians que es queden perplexos quan es troben amb un parlant
balear, ja que aquest accent està totalment exclòs del repertori mediàtic
disponible. I més perplexos encara es queden en viatjar per la regió occidental de Catalunya, on, en lloc del tan diferent barceloní, es troben un
parlar sorprenentment similar al seu del qual no tenien notícia.
6. LA NORMATIVA COM A FORTALESA
Des d’un punt de vista estratègic, una de les fortaleses de la llengua
que cal mantenir és la de la normativa, entre altres motius per contrarestar la deficient estandardització que hem exposat (incompleta, fragmentària, subalterna respecte de la difusió que gaudeixen les llengües estatals). La norma del català actual és essencialment la promulgada per
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Pompeu Fabra i l’Institut d’Estudis Catalans als inicis del segle passat,
amb les adaptacions aplicades als diversos territoris en què es divideix la
comunitat lingüística i que l’IEC mateix sanciona com a vàlides. Lògicament, però, en un segle hi ha hagut canvis tecnològics, socials i culturals
que han requerit també de modificacions en el corpus normatiu. Una de
les eines amb què compta el català per a fer front a les innovacions, i en
concret per a fixar i difondre els neologismes i la terminologia, és el
Termcat, un consorci creat el 1985 a instància de la Generalitat de Catalunya i on participen tant l’IEC com la majoria de les universitats de
l’àrea lingüística catalana. Mitjançant el Termcat, s’integra el treball dels
lingüistes amb els dels especialistes en totes les branques científiques i
tecnològiques, per tal d’anar adaptant la llengua a les innovacions terminològiques que es produeixen en cada camp del saber.
Pel que fa al lèxic general, l’IEC va publicar en 1995 el Diccionari
de la llengua catalana (conegut per l’acrònim DIEC), que és una ampliació revisada i actualitzada del diccionari de Pompeu Fabra. El principal
canvi fou de volum, ja que incloïa un terç més de lèxic que el diccionari
fabrià original, però també incorporava millores en la redacció de les definicions i algunes modificacions ortogràfiques. En 2007 se’n va publicar
una segona edició (coneguda com DIEC2), amb un nou increment
d’entrades, particularment de lèxic tècnic. Actualment, la versió en línia
del diccionari s’actualitza cada dos anys.
Entre els canvis introduïts en les noves versions del diccionari, trobem bones mostres del principi composicional que anima l’obra de l’IEC.
Per exemple, en el diccionari de Fabra es prescrivien les formes rera, enrera, darrera, on la -a podia representar el so de la vocal neutra àtona del
català oriental, però no responia a l’etimologia ni a la pronúncia /e/ del
català occidental. Aquestes formes estan proscrites actualment, en benefici de rere, enrere i darrere, que cada parlant escriu igual i pot pronunciar
d’acord amb el seu accent. En el mateix sentit, les formes del català central cargol o carbassa, prescrites inicialment per Fabra, han esdevingut
actualment formes secundàries que remeten a caragol i carabassa, les quals
reflecteixen la pronúncia del català occidental, on les a pretòniques no es
neutralitzen ni cauen en contacte amb la r.
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En 2016, l’IEC presentà la nova Gramàtica de la llengua catalana,
una actualització de l’obra fabriana dirigida pel lingüista valencià Manuel
Pérez Saldanya i per Gemma Rigau, amb la participació de diversos experts. Dos anys més tard (2018) l’IEC en va publicar una versió reduïda,
adaptada per a la consulta en línia per part d’un públic més ampli: la
Gramàtica essencial de la llengua catalana. La nova Gramàtica presenta dos
aspectes que han estat objecte d’atenció especial per part de la comunitat
de professionals de la llengua: els canvis ortogràfics i la introducció de
qualificacions d’adequació diafàsica de les formes lingüístiques. Aquest
segon aspecte és el més innovador, ja que combina elements de gramàtica
normativa amb recursos més propis d’una gramàtica descriptiva o d’ús.
En català, com en qualsevol llengua, conviuen formes lèxiques i sintàctiques que es distribueixen diafàsicament: allò que és adequat en un determinat context no ho és en un altre. Per això, aquesta gramàtica, a més
de proporcionar les formes correctes, informa sobre l’adequació diafàsica
de les diverses opcions disponibles en la llengua.
Pel que fa als canvis ortogràfics, l’element més visible i conegut és
la reducció de la llista dels accents diacrítics. Per evitar l’homografia de
mots que tenen significats diferents, Fabra va prescriure l’ús de l’accent
gràfic en una de les formes: per exemple, dóna (del verb donar) respecte
de dona (ésser humà femení), o és (del verb ser) vs. es (pronom reflexiu i
recíproc). En la nova gramàtica, el primer dels exemples desapareix i la
llista dels diacrítics queda reduïda a quinze monosíl·labs. Altres canvis
afecten a la duplicació de r en mots prefixats i compostos (arrítmia vs.
arítmia, erradicar vs. eradicar), l’ús dels guionets (exdirectora però exdirectora general) o les dièresis (fluidal però fluïdesa). Com podem veure,
es tracta de qüestions insignificants per a l’usuari comú de la llengua però
que han estat objecte de debat entre els especialistes al llarg dels decennis.
La nova gramàtica ha estat rebuda amb una barreja d’interès i sorpresa per bona part dels professionals de la llengua (professors, correctors, traductors), poc habituats a trobar distincions diafàsiques en una
gramàtica normativa. També hi ha hagut lloc per a l’escepticisme: en una
llengua que encara no ha completat el procés d’estandardització i que està
amenaçada pel fenomen de la substitució, canviar les normes podria introduir confusió i fins i tot desconfiança, no tan sols en els usuaris, sinó
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en els professionals mateixos. Tanmateix, la reforma ortogràfica preveu
una implantació gradual que a poc a poc es va verificant en els llibres de
text, els mitjans de comunicació i els àmbits institucionals. L’Acadèmia
Valenciana de la Llengua, en un acord del 23 d’abril de 2018, va adoptar
la nova llista d’accents diacrítics i la resta de canvis ortogràfics, mentre
que la Xarxa Vives, que agrupa vint-i-dues universitats públiques i privades de l’àmbit lingüístic català, també n’ha previst l’adopció progressiva
per part de les universitats membres.
Cal tenir en compte que, encara que l’IEC no ha deixat mai de
prendre acords en matèria gramatical, no havia publicat una gramàtica
normativa des de l’original de Fabra, a diferència del que hem vist en el
cas del nou Diccionari, publicat en 1995 i amb actualitzacions periòdiques. Calia, doncs, una nova Gramàtica, com a actualització necessària de
l’obra fabriana. I, pel que fa als canvis introduïts, com en tota reforma
normativa, durant un cert període conviuran els dos sistemes i, inevitablement, es produiran situacions de desorientació. Serà l’exposició reiterada a les noves formes, a través dels mitjans de comunicació, els textos
administratius, acadèmics, etc., la que farà que els usuaris no professionals s’hi habituïn i les incorporin en la seva praxi.
7. EL PAPER DELS DOCENTS
Com hem vist, el català és una llengua amb un nombre de parlants
i una extensió territorial comparables als d’altres llengües europees considerades nacionals. Té una homogeneïtat diatòpica i una tradició com a
llengua àulica i literària similars a les seves veïnes castellana o portuguesa.
Disposa d’una codificació lingüística contemporània consolidada al llarg
d’un segle i de recursos adequats per a l’adaptació a les transformacions
tecnològiques i socials. Tanmateix, en l’actualitat el seu territori està
fragmentat entre quatre estats i, en el fragment més gran, entre quatre
comunitats autònomes d’Espanya. La norma del català, originàriament
composicional i monocèntrica, ha esdevingut polimòrfica i pluricèntrica.
Els tres subestàndards en procés de consolidació (català central, valencià i
balear) representen la fragmentació politicoadministrativa de la comunitat lingüística més que no pas la variació diatòpica de la llengua: no hi ha
més diferències entre el català d’Alcoi i el de Lleida que entre el de Lleida
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i el de Barcelona. Malgrat l’oficialitat de l’idioma en bona part del territori, la pràctica totalitat dels parlants estan bilingüitzats i immersos, en
diferents graus, en un procés de substitució per part del castellà, el francès i l’italià. Aquest procés es concreta en els usos diglòssics, el calc, la
convergència gramatical i l’atrició progressius, la interrupció de la transmissió intergeneracional i la minorització. A més a més, el panorama
mediàtic promou l’aïllament dels diversos territoris, juntament amb
l’exposició massiva a les varietats estàndard i col·loquials de les llengües
estatals.
En aquest context, el treball del professorat de català corre el risc
d’acabar assemblant-se al dels docents de llatí o de gaèlic: l’ensenyant
d’una llengua antiga, que només interessa als que volen accedir a determinades obres literàries o als arxius medievals; o d’una llengua ètnica, la dels
nostres avantpassats, que la majoria ja no empra quotidianament i queda
relegada a determinats usos onomàstics, simbòlics i cerimonials. Aquesta
és una amenaça real, una situació a la qual estarem abocats si no s’atura la
tendència actual. El professorat de català, per si mateix, no pot revertir el
procés de substitució lingüística ni tots els fenòmens que se’n deriven,
però pot ser una de les fortaleses de la llengua per a enfrontar-se a aquest
procés, contribuir a desaccelerar-lo i, quan les condicions sociopolítiques
ho permetin, capgirar-lo.
Entenem que el primer repte del docent de català és contrarestar
l’atrició de l’idioma. El professorat ha de tenir un domini complet i efectiu de la normativa i s’ha d’expressar amb correcció, coherència i adequació en una de les varietats estàndard de l’idioma. En el context de subordinació a la llengua estatal, el català actual —i més específicament el valencià— experimenta una reducció dràstica del repertori fonològic que
depassa progressivament els trets i l’abast geogràfic de l’apitxament descrit pels dialectòlegs clàssics (o, més modernament, del xava), i que tendeix a eliminar qualsevol fonema que no existeixi en castellà. Aquesta
adaptació del sistema fonològic al del castellà (que també s’ha denominat
galleguització) va acompanyada d’un empobriment lèxic, del calc semàntic
i gramatical de la llengua dominant i, en definitiva, d’una convergència
cap al castellà, que exerceix de vertader estàndard respecte del català
col·loquial. Són fenòmens socials que un professor sol no pot vèncer,
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però tampoc no hi hauria de contribuir. El professorat de valencià ha de
ser un model d’excel·lència lingüística i professional. Hom pot apitxar a
casa o usar al bar els castellanismes habituals de la pròpia varietat
col·loquial. Però almenys en l’entorn escolar i acadèmic ens hem
d’expressar sempre amb correcció i d’acord amb l’estàndard, com s’espera
dels professors de llengua de qualsevol país del món. I açò hauria de ser
vàlid també per a tot professor de qualsevol altra matèria que ensenyi en
català i que desitgi contribuir a assegurar el futur de l’idioma.
L’ensenyament ha de ser una fortalesa de la llengua correcta, genuïna, un
recurs que contribueixi a difondre-la, a estandarditzar-la, no a convertirla en un calc subordinat i reduït de la llengua dominant.
Una altra gran aportació que podem fer els professors és exposar
els alumnes als diversos accents de l’idioma. I diem accents i no dialectes
ben conscientment. Totes les llengües tenen dialectes i la majoria molt
més diferenciats que els del català. Però en ben poques comunitats lingüístiques trobem tants dialectòlegs (professionals i aficionats) per metre
quadrat. Mentre que arreu del món la dialectologia s’estudia només en
l’àmbit universitari especialitzat, en el cas del català aquesta disciplina
impregna l’acció diària de milers de professionals i d’activistes de la llengua. El resultat és que, mentre en castellà, en alemany o en romanès serien ben pocs els capaços de dibuixar les fronteres dialectals, en català
s’insisteix permanentment en la percepció de la llengua com un conjunt
de dialectes. Això no té cap efecte positiu per a l’ús de l’idioma ni per a la
resolució de cap dels reptes amb què s’enfronta. Més aviat al contrari:
vulguem o no, com a fruit de les polítiques glotofàgiques dels estats, per
al comú dels mortals arreu de les societats occidentals, el terme dialecte ha
adquirit unes connotacions pejoratives, com un equivalent de no-llengua,
o de llengua dels avis que cal abandonar perquè no serveix, en oposició a la
llengua de veritat, que és la llengua nacional, la de l’Estat. Per descomptat,
els docents hem d’explicar a l’alumnat el sentit acadèmic originari del
terme, però seria fútil centrar-nos en una batalla que, per si mateixa, no
proporciona cap benefici a l’ús del català. L’alternativa a aquesta deformació professional és ben senzilla: incorporar a la docència textos i material
audiovisual en tots els accents, fixant-nos en els continguts i sense prestar
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gaire atenció a les diferències lingüístiques. No és una manera tan excepcional de treballar: al capdavall, és el mateix que es practica en
l’ensenyament del castellà o de l’anglès, on es compaginen amb normalitat
textos, films i música hispànics i llatinoamericans, britànics i nordamericans, sense necessitat de centrar-nos especialment si el locutor és
neozelandès o australià, uruguaià o argentí. No es tracta ací, doncs, que
els alumnes de secundària o de les escoles d’idiomes sàpiguen diferenciar
el dialecte menorquí de l’eivissenc, o el pallarès del tortosí, sinó que
—malgrat l’embargament mediàtic que hem exposat més amunt— puguin comprendre amb normalitat (és a dir, sense dificultat ni perplexitat)
qualsevol accent de la llengua.
En aquest mateix sentit, els docents de valencià hem de superar el
que podríem anomenar l’esperit d’antiquari. La lingüística tradicional,
d’arrel romàntica, al llarg dels segles XIX i XX va dur a terme la tasca de
classificació de les llengües i dels dialectes, com també de descobriment del
lèxic popular, recopilat en els denominats tresors de la llengua. En el nostre cas, el màxim exponent d’aquesta feina és el Diccionari català-valenciàbalear (DCVB) d’Alcover i Moll (1962). És un treball monumental, valuosíssim, amb més de 160.000 articles que ens han permès disposar de
fotografies dels aspectes més recòndits de la llengua en un moment en què
l’atrició no havia assolit el crític estat actual. Però aquesta tasca, per sort,
ja està feta en la nostra llengua i, per bé que sempre quedarà algun mot o
una expressió popular per a un article d’investigació o per al llibre de festes del poble, no té sentit que els docents ens quedem atrapats en aquesta
fase. En el segle XXI, ser lingüista o professor d’una llengua com el català,
en greu perill de substitució, en avançat procés d’encongiment, no pot ser
fer de dialectòleg ni d’antiquari, sinó contribuir a difondre’n l’ús normatiu i estàndard. Amb la màxima riquesa lèxica, semàntica i gramatical, per
descomptat, però sense caure en el col·leccionisme i en el localisme. Es
tracta de preparar els nostres alumnes per a usar la llengua en tots els
contextos, i particularment en els contextos cultes, no d’anar a la caça i
captura d’expressions rares que, al capdavall, la majoria de les voltes estan
ben registrades i disponibles per a tothom en la versió web del DCVB.
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De la mateixa manera, els docents hem de contribuir a l’estabilitat
del sistema normatiu i de l’estàndard. Sense una normativa estable,
l’estandardització i l’extensió de l’ús d’una llengua en perill de substitució
s’entrebanquen. Tota llengua és un sistema multidimensional que presenta variació diatòpica, diacrònica, diafàsica, diastràtica. Com sap qualsevol lingüista, tots els processos de normativització impliquen la selecció
d’unes variants i el bandejament o la relegació d’unes altres, amb un grau
d’arbitrarietat major o menor, on la genuïnitat, l’etimologia, el fet que
unes formes estiguin més o menys documentades o esteses, no són sempre garanties d’incorporació a la norma. Afortunadament, el català té una
normativa consolidada, amb una tradició més que secular, representativa
i integradora de la diversitat geogràfica, i disposa de diversos subestàndards amb els quals es pot sentir representada la immensa majoria de la
comunitat lingüística per desenvolupar una comunicació efectiva. Comprensiblement, els agents contraris a l’ús de la llengua ataquen la legitimitat de la norma i la identitat mateixa de l’idioma. Però dels favorables
seria lògic esperar el contrari. Els lingüistes i els professors de llengua no
podem contribuir a un discurs ultraparticularista ni qüestionar contínuament la legitimitat de formes que són perfectament normatives i d’ús
general en l’estàndard, tant si n’hi ha d’altres de documentades o
d’etimològiques com si no. La normativa i l’estàndard són fortaleses de la
llengua en un moment en què en perilla la supervivència. Un professional
del ram no hauria d’atacar aquestes fortaleses, per molta base filològica
que pugui desplegar en l’acció.
Finalment, els docents hem de ser models de manteniment de la
llengua. Una de les pitjors amenaces per al català és que el 100% dels parlants estan bilingüitzats en la llengua de l’estat, mentre que una part significativa dels nadius de la llengua estatal exerceix un monolingüisme
militant. Actualment, per a la immensa majoria dels valencianoparlants,
passar-se al castellà en les converses on intervenen aquests monolingües
és un fet normal, quotidià, que no ofereix cap dificultat ni genera cap
trauma. Fins al punt que molts catalanoparlants han esdevingut el que
Ferran Suay denomina catalanocallants: persones que s’expressen per defecte en castellà perquè perceben que és la llengua predominant, la que no
genera conflictes. Això no ha sigut sempre així: al llarg dels segles, el País
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Valencià ha acollit milions d’immigrants nadius de castellà i d’altres llengües que han acabat aprenent valencià per la senzilla raó que els autòctons els parlaven en aquesta llengua. Si el valencià ha de sobreviure aquest
segle, caldrà recuperar i generalitzar aquesta pràctica ancestral (i comuna
a totes les llengües que sobreviuen). Malgrat ser plenament competents
en castellà, els professors de valencià (i, en general, totes aquelles persones que aposten pel futur de l’idioma) s’han de mantenir en valencià en el
màxim de situacions possible. Afortunadament, la distància lingüística
amb el castellà és molt menor que amb altres llengües i la pràctica del
bilingüisme passiu és perfectament factible en la majoria dels casos. Mantenir-se en català i ser un model per als altres només és, en definitiva, una
qüestió de voluntat.
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MIRALLES, JOAN (2020), VEUS DEL PASSAT, BARCELONA, INSTITUT
D’ESTUDIS CATALANS
Brauli Montoya Abat
Universitat d’Alacant

P

oques voltes amb el títol d’un llibre ens fem una idea exacta
del seu contingut. Doncs bé, aquesta n’és una perquè, a través
de les seues pàgines, podem sentir les veus del passat de què
ens parla. No: el llibre no parla de fantasmes ni juga a invocar
esperits al voltant d’un tendur. És una cosa molt més simple (si considerem «simple» la tecnologia actual): mitjançant codis QR podem sentir les
veus en qüestió. I com aconseguim portar aqueixes veus des del passat?
També molt fàcil: perquè els aparells enregistradors d’àudio existeixen
des de 1886 i, durant el segle XX (1928) es desenvolupa el magnetòfon
pròpiament dit. (Del 1898 són unes lectures de poemes del nostre Jacint
Verdaguer en què articula els plurals en –es i pronuncia les –r finals tal
com era el model ortològic de l’època per a tot el català). Però l’autor del
llibre que ressenyem no se’n va tan lluny: entre els anys 1968 i 1979 va fer
una sèrie d’entrevistes d’història oral a persones nascudes entre 1877 i
1927 que, en el moment de publicar el llibre, ja no eren entre nosaltres.
L’entrevistador va tenir bona cura de gravar totes les entrevistes; gràcies a
això, les podem «portar al present» amb un dispositiu tan popular com el
telèfon mòbil amb un lector de codis QR. Aquests codis figuren al capdavant de cada text transcrit, que podem llegir mentre sentim l’àudio, o
fer-ne la lectura de manera independent si ho preferim.
I tot aquest preàmbul és perquè fa ben bé vint anys, amb ocasió
d’una altra ressenya sobre un altre llibre del mateix autor, Joan Miralles,
Discursos per la llengua (Llengua & Literatura, 12, 2001, p. 484-486),
aquest ressenyador es lamentava que no poguérem sentir els discursos
referits al títol i reivindicava la inclusió al llibre d’una cinta de casset amb
l’àudio d’aquells textos orals. Des d’aleshores no han estat rars en el món
de la filologia els llibres que han inclòs els darrers mitjans tecnològics en
cada moment, com ara els CD, que ens han permès apreciar el valor
fonamental de l’oralitat en els productes lingüístics. Per això el nostre
principal elogi d’aquesta obra de Joan Miralles el fem extensible a l’entitat
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editora, l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), que ja havia posat en pràctica
el mètode dels codis QR en la recent Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua
catalana (2019). I és clar, l’elogi també cal estendre’l a l’editor literari de la
col·lecció en què s’inscriu el volum de Miralles, Joan Argenter, director de
la Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural de l’IEC i
autor d’un pròleg que contextualitza molt bé l’obra de Miralles amb
reflexions sobre l’abast de la conversa. I per què sobre la conversa? Doncs
perquè les veus del passat són converses de l’autor amb persones d’edat
que expliquen les seues històries de vida.
El volum recull onze veus: quatre de dones i set d’hòmens. Totes
les veus són nadiues de Montuïri (Mallorca), igual que la del conductor
de les converses i autor del llibre. Entre les històries que ens expliquen,
volem destacar-ne quatre: una d’una emigrant a l’Argentina que, en el
trajecte marítim, va conèixer Josep Carner (p. 45-88); una altra d’un llaurador destructor de les restes arqueològiques que es trobava a la seua propietat (p. 119-129); una tercera d’un membre de la dansa medieval dels
cossiers que es balla a Montuïri (p. 135-197); i, per últim, una quarta que
conta la tradició de l’origen mallorquí de Cristòfol Colom (p. 203-218),
sobre la qual ens parlen també altres quatre d’aquestes veus. Unes entrevistes són més llargues que d’altres; oscil·len entre les tres pàgines de text
i les 62 que té la més extensa; no és casualitat que les que més duren continguen els temes que hem ressaltat, especialment la dels cossiers. Ara bé,
la segona en extensió, amb 38 pàgines, la de l’emigrant a l’Argentina, toca
un capítol de la vida d’aquesta dona, la de la pandèmia de grip de 1918
que, un segle després, torna a estar de plena actualitat quan escrivim açò,
encara immergits en la pandèmia del coronavirus (2020); la lectura de les
pàgines 64-65 ens farà pensar que no ha passat el temps.
Emperò, l’interès de l’obra de Miralles no se cenyeix al contingut
temàtic de les històries que ens expliquen els seus protagonistes. Com
hem dit en començar aquesta recensió, les entrevistes podem escoltar-les i
analitzar-les dialectalment. L’autor no en fa cap estudi lingüístic perquè
no és l’objectiu del treball, però ens avança uns criteris de transcripció (p.
24-27) que ens serveixen de guia per a traure profit als textos orals que
s’hi transcriuen. Com podrà veure el lector, es tracta d’una varietat mallorquina força neutra atès que el parlar de Montuïri, al centre geogràfic
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de l’illa, pot considerar-se representatiu del mallorquí tal com el tenim
concebut la majoria dels catalanoparlants. Comentem, doncs, alguns dels
trets estructurals que hi veiem, els quals contrasten, sobretot, amb els del
català continental més generalitzat. Deixant de banda la fonètica, que
podem apreciar molt bé a través dels codis QR, hi observem el tractament de vós, que l’entrevistador, un jove al voltant de la trentena llavors,
utilitzava amb tots els subjectes majors que ell, amb dues excepcions, una
amb els d’edat per damunt de la seua però més propera, que tractava de
tu, i una altra amb una única informadora de categoria social superior, a
qui s’adreçava de vostè. Altres trets que hi sobreïxen els podem localitzar,
per exemple, en aquests fragments, que apareixen en quatre pàgines triades a l’atzar (p. 67-70):
tenien una possessió a Santa Margalida i llavò la varen vendre (...) JM: I això què
era, son pare? AO: No, es padrí, son pare de mon pare i son pare (...) l’amo en
Joan Verga era amo com noltros. (...) ell ja era una altra cosa, amb so conco en
Gaspar, però, vaja, ho sabia perquè a ca nostra (...) però a jo no m’ha sortit por
mai (...). Devien tenir pentura denou anys (...) a veure si hi havia doblers (...). JM:
Com eren aquests senyors? Què nomien? AO: Fernando Truyols Despuig (...)
JM: És viva encara? AO: Idò. Es dia de Sant Pere en va fer vuitanta-nou. (...)
JM: I aquests Verderes varen ballar a sa plaça Major? AO: A plaça ballaven, a
devora sa rectoria, assullà.

Dins el component morfosintàctic, podem situar l’ús de l’article so,
que només apareix darrere de les preposició amb i en, i el pronom jo, regit
per una preposició (a). I pel que fa al lèxic, hi trobem possessió (‘propietat
rústica amb casa’), llavò (‘llavors’), això (aplicat a persones), amo (‘mitger’), conco (‘oncle’), ca nostra (‘casa nostra’), pentura (<per ventura, ‘potser’), doblers (‘diners’), nomien (verb nòmer, ‘dir-se, anomenar-se’), idò
(‘doncs’, ‘és clar’), devora (‘al costat de’), assullà (‘prop d’allà’). Però hi ha
moltes més pàgines que aquestes quatre perquè el lector, especialista o no
en dialectologia, gaudisca d’una llengua autèntica que ja difícilment es pot
copsar, fins i tot a l’anomenada part forana de Mallorca (fora de Palma).
Per això hem de valorar aquest regal dialectològic que ens ve de Mallorca
de la mà de Joan Miralles. (No debades, els millors regals en aquesta parcel·la de la filologia catalana ens han vingut sempre de mallorquins: AnÍtaca. Revista de Filologia, núm. 11, 2020, 321-325
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toni M. Alcover, creador del Diccionari Català-Valencià-Balear i Joan
Veny, autor de les millors obres contemporànies sobre dialectologia catalana, entre les quals destaca Els parlars catalans, reeditat nombroses vegades des de 1978 fins al dia de hui).
El llibre és, doncs, un producte redó on només trobem a faltar alguns detalls que no desmereixen del conjunt però que creiem de justícia
fer constar. Darrere del nom de l’autor apareix un altre nom, el de Mar
Umbert, de qui es diu a la portada que ha estat «col·laboradora», i a la
pàgina 27 se li agraeixen els serveis prestats, però ens quedem orfes de
saber quina ha estat la seua contribució a l’obra. Una altra puntualització
que fem a l’obra és la dels anys que diu Joan Miralles que va fer les entrevistes (1968-1969), que no són exactes (p. 22), perquè quan entrem en
els textos transcrits veiem que s’indica clarament com s’havien reprès en
anys posteriors fins al 1979. I per acabar, un darrer detall: les notes al peu
són abundants però no informen mai de qüestions filològiques sinó històriques o d’abast local estrictament montuïrer. Així, algunes notes podrien haver-se emprat per a fer aclariments lingüístics, tan necessaris als
lectors no mallorquins, com ara el del sintagma, força repetit, «me recorde», que a voltes és transcrit «me recorda»; tenint en compte que la pronunciació neutra de la darrera vocal no permet destriar quan tocaria
transcriure -e i quan -a, caldria que se’ns explicara si la diferència obeeix a
la tipologia sintàctica de cada ús de recordar, si en el primer cas és una
primera persona com la fem en valencià (jo recorde) i per què apareix en
alguna altra ocasió «em record», com correspon a una primera persona
balear.
Finalment, hem de remarcar el complement fotogràfic del llibre, no
sols a l’encapçalament i, en alguns casos, a l’interior de cada entrevista
sinó també al final del volum, en un apèndix titulat «Racons de Montuïri». Les primeres fotografies ens permeten afegir les imatges a les veus
dels codis QR i «conèixer» una mica millor els subjectes entrevistats, i les
últimes ens traslladen al seu entorn local, on se situen la majoria de les
seues narracions. I per quedar-nos amb una fotografia textual de la idiosincràsia d’alguns d’aquests personatges mirallians, escoltem aquest fragment, contingut en un dels diàlegs més sucosos (p. 128):
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JM: (...) I sa primera bicicleta qui era que la va tenir, ho sabeu?
JF: Sa primera bicicleta va ser es metge Fraret, per mi. (...) i sa segona jo la tenc a
ca meva (...).
JM: Ah, sí?
JF: Sí.
JM: No la vengueu ni l’espenyeu perquè... si feim un museu...
JF: La vaig desfer s’altre dia.
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RESUMS
El reflex d’alguns trets fonètics i morfològics valencians en l’ALPI i en
l’ALDC
MARIA-PILAR PEREA
RESUM
L’objectiu d’aquest treball és examinar la presència i la distribució, en
l’Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) i en l’Atles Lingüístic del
Domini Català (ALDC), de diversos aspectes de caràcter fonètic i morfològic que foren estudiats per Germà Colón en la seva faceta com a dialectòleg. En concret, es tracta, pel que fa a la fonètica, del comportament de
la -r final i de les sibilants, i del manteniment o pèrdua de la labiodental
fricativa sonora i de la -d- intervocàlica, tant les procedents del sufix com del sufix -A
. Malgrat que el romanista castellonenc va focalitzar els seus estudis preferentment en el castellonenc, l’estudi s’ampliarà a
tot el País Valencià.
Paraules clau: Germà Colón, dialectologia, geolingüística, variació lingüística, País Valencià.
ABSTRACT
The aim of this paper is to examine the presence and distribution in the
Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI) and the Linguistic Atlas
of the Catalan Domain (ALDC) of various phonetic and morphological
aspects that were studied by Germà Colón in his facet as a dialectologist. In
particular, in terms of phonetics, we will focus on the behaviour of the final -r
and the sibilants, as well as on the maintenance or loss of the fricative labiodental phoneme and the intervocalic -d-, both those from the suffix and
those from the suffix –
. Although this Romanist from Castellón focused his studies mainly on the variant from Castellón, this study will be extended to the whole of the Valencian Country.
Keywords: Germà Colón, Dialectology, Geolinguistics, Linguistic Variation,
Valencian Country.
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Etnobotànica alacantina a la poesia llatina de Josep Gosalbes de Cunedo (s.
XVI)
DANIEL CLIMENT GINER, CARLES MARTÍN CANTARINO I ANTONI
BIOSCA BAS
RESUM
En aquest article s’estudia la fitonímia inclosa en l'obra lírica en llatí de
Josep Gosalbes de Cunedo. L’anàlisi lingüística dels noms de plantes inclosos en els poemes d’aquest metge alacantí del segle XVI —concretament, al llibre Eclogae— dona lloc a una anàlisi interdisciplicar. A l’article
es trobarà una aproximació als versos alhora lingüística i literària, però
també botànica, bioclimàtica i geològica. Aquesta interpretació de l'obra
de Gosalbes permet reconstruir el paisatge vegetal de la comarca de
l’Alacantí del segle XVI.
Paraules clau: Alacant, botànica, fitonímia, Josep Gosalbes de Cunedo,
poesia renaixentista llatina.
ABSTRACT
This paper studies the phytonymy contained in the lyrical work in Latin by
Josep Gosalbes de Cunedo. The linguistic analysis of the names of plants included in the poems by this 16th-century doctor from Alicante —particularly
in the book Eclogae— results in an interdisciplinary analysis. This paper
provides a both linguistic and literary approach to the verses, but also a botanical, bioclimatic and geological approach to them. This interpretation of
Gosalbes’ work allows to reconstruct the vegetal landscape of the Alicante
region in the 16th century.
Keywords: Alicante, Botany, Phytonymy, Josep Gosalbes de Cunedo, Renaissance Latin Poetry.
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Encuentros con historia literaria (En Castellón, siglo XIX)
SANTIAGO FORTUÑO LLORENS
RESUMEN
En la mitad del siglo XIX, una joven poeta castellonense, Amalia Fenollosa, aglutina en su ciudad natal a un grupo de escritores e intelectuales,
catalanes unos (con Joan Mañé i Flaquer contraerá matrimonio) y de
distintas procedencias, aragonés, asturiano y salmantino, los otros. Se
vive una situación histórica y política de banderías, ante la que algunos de
ellos están comprometidos, sufren el destierro por su causa y lo testimonian en sus escritos. Presentamos una serie de cartas que tanto nos ayudan a descifrar sus obras cuanto rastrean las vivencias personales y afectivas entre ellos. Sus poemas, por su parte, transpiran sincera amistad, expresan las vivencias literarias y contribuyen a confirmar el estilo y tipología lírica de su época. En síntesis, unos encuentros fortuitos en el Castellón decimonónico redactaron un capítulo de la historia literaria.
Palabras clave: Literatura, Castellón de la Plana, Amalia Fenollosa, Jerónimo Borao, Víctor Balaguer, R. de Campoamor, J. Mañé i Flaquer, V.
Ruiz Aguilera.
ABSTRACT
In the mid-nineteenth century, a young poetess from Castellón, Amalia Fenollosa, brought together a group of writers and intellectuals in her hometown,
some of whom were Catalan (she will marry Joan Mañé i Flaquer), and others from different origins from Aragon, Asturias and Salamanca. Back
then, there was a historical and political situation where faction-fighting was
rife. Some were committed to faction-fighting, suffered exile for their cause and
testified to it in their writings. This paper presents a series of different letters
that both help to decode their works and trace the personal and affective experiences among them. Her poems, for their part, exude sincere friendship,
express literary experiences and contribute to confirm the lyrical style and
typology of the period she lived in. In short, fortuitous encounters in the 19thcentury Castellón produced a chapter in literary history.
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Keywords: Literature, Castellón de la Plana, Amalia Fenollosa, Jerónimo
Borao, Víctor Balaguer, R. de Campoamor, J. Mañé i Flaquer, V. Ruiz
Aguilera.

Un tast de lèxic equí del segle XIV en un manuscrit de Morella
LLUÍS GIMENO BETÍ
RESUM
El treball mostra alguns resultats lèxics procedents d’un manuscrit de
menescalia de la localitat de Morella del primer terç del segle XIV, que
s’està estudiant. Té el valor de documentar paraules no recollides pels
nostres diccionaris històrics (DCVB, DECLC) i també d’avançar en
algun cas la data d’aparició del mot.
Paraules clau: lèxic, menescalia, manuscrit.
ABSTRACT
This paper shows some lexical results from a veterinary manuscript from the
town of Morella in the first third of the 14th century, which is being studied.
The value of this study consists in supplying documentary evidence of words
that have not been registered by Catalan historical dictionaries DCVB
(«Catalan-Valencian-Balearic Dictionary»), DECLC («Etymological and
Complementary Dictionary of the Catalan Language»), as well as proposing the date of appearance of the word in some cases.
Keywords: Lexicon, Veterinary Medicine, Manuscript.

Aspectes de morfosintaxi en uns processos criminals valencians del tercer
quart del segle XVI
JOAQUIM MARTÍ MESTRE
RESUM
En aquest article, a partir de vint-i-quatre processos criminals inèdits
situats entre 1552 i 1571, procedents de la ciutat de València, s’estudien
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alguns aspectes de morfosintaxi, en un període de transició entre la llengua medieval i l’evolució a les solucions modernes. Per tant, el segle XVI,
tradicionalment poc tingut en compte en els estudis de gramàtica històrica catalana, esdevé un període clau en la història de la llengua catalana. A
més, cal tenir en compte que els processos criminals es troben entre els
textos que amb més propietat permeten aproximar-se a la llengua parlada
i col·loquial del passat. En concret en el present treball s’estudia, des
d’una perspectiva diacrònica, l’article, els pronoms personals, els possessius, els demostratius, els quantificadors, els relatius i els verbs, i dins de
la categoria verbal, el present d’indicatiu i de subjuntiu, l’imperatiu,
l’imperfet d’indicatiu, el perfet d’indicatiu, el futur, el condicional,
l’imperfet de subjuntiu, el plusquamperfet de subjuntiu, les formes no
personals, la concordança del complement directe amb el participi, les
construccions amb l’auxiliar ésser més participi, les perífrasis d’obligació i
el comportament sintàctic d’alguns verbs, centrant-se en les estructures
verbals que difereixen de l’ús actual més comú.
Paraules clau: Morfosintaxi històrica, segle XVI, processos criminals.
ABSTRACT
In this paper, some morphosyntactic aspects are studied based on twenty-four
unpublished criminal trials from the city of Valencia that took place between
1552 and 1571, in a period of transition between the medieval language and
its evolution to modern solutions. Therefore, the 16th century which is
traditionally little taken into account in the study of Catalan historical grammar became a key period in the history of the Catalan language. In addition, it should be considered that criminal trials are among the texts that most
appropriately allow to approach the spoken and colloquial language of the
past. In particular, this study examines, from a diachronic perspective, the
article, the personal pronouns, the possessives, the demonstratives, the quantifiers, the relatives and the verbs. Within the verbal category, emphasis is
placed on the present indicative and subjunctive, the imperative, the imperfect
indicative, the present perfect indicative, the future, the conditional, the imperfect subjunctive, the plusquamperfect subjunctive, non-personal forms, the
agreement of the direct object with participles, the constructions with the auxil331
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iary ésser (‘be’) plus participle, the periphrases of obligation, and the syntactic
behaviour of some verbs, focusing on the verbal structures that differ from
their most common current usage.
Keywords: Historical Morphosyntax, 16th Century, Criminal Trials.

Notes a una traducció dels evangelis
JOAN F. MIRA
RESUM
En aquest article, Joan Francesc Mira reflexiona sobre la recepció de les
escriptures sagrades partint de l'experiència de la traducció dels evangelis
(2004). En aquest text, argumenta sobre la pertinència de traduir els
evangelis en una versió modernitzada, que respecte la qualitat narrativa
dels relats. Defensa la necessitat de fer-ne una traducció adreçada a un
lector contemporani que la llija pel gust de la lectura, com un clàssic de la
literatura. Això contrasta amb el que s'ha fet en la major part de les traduccions dels evangelis, que els tradueixen com a textos sagrats adreçats
als creients, en una traducció ajustada a la tradició fixada per l'Església.
Paraules clau: traducció, evangelis, català.
ABSTRACT
In this article, Joan Francesc Mira reflects on the reception of the sacred scriptures based on the experience of translating the Gospels (2004). In this text,
he discusses the relevance of translating the Gospels into a modernised version,
which respects the narrative quality of the accounts. He advocates the need to
translate the Gospels into a version addressed to a contemporary reader who
reads them for pleasure, as a classic of literature. This is in contrast to what
has been done in most translations of the Gospels, which have been translated
as sacred texts addressed to believers, in a translation in line with the tradition established by the Church.
Keywords: Translation, Gospels, Catalan.
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Història social de la llengua catalana, un projecte frustrat de Joan Fuster
FRANCESC PÉREZ I MORAGÓN I SALVADOR ORTELLS MIRALLES
RESUM
Aquest article posa a l’abast del lector informació valuosa, i en gran part
inèdita, sobre un dels projectes més ambiciosos que l’escriptor Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) va concebre en la dècada de 1960, una Història
social de la llengua catalana, que, si bé no es concretà de manera definitiva
en una publicació editorial, està estretament vinculada a la gènesi d’altres
treballs i estudis culturals de la seua producció. L’article aporta dades
relatives al procés de gestació del projecte, a través dels arxius epistolars
de l’assagista amb diverses editorials, institucions i personalitats de la
cultura catalana, i de la seua documentació de treball conservada a l’Espai
Joan Fuster. Finalment, s’hi adjunta un apèndix amb un esquema bastant
definit de la possible Història social de la llengua catalana, que Fuster va
enviar el 1969 a la Fundació Jaume Bofill, amb la qual havia arribat a un
acord per a elaborar-la.
Paraules clau: Joan Fuster, història social, llengua catalana, Fundació
Jaume Bofill, Espai Joan Fuster.
ABSTRACT
This article provides the reader with some valuable information, even partially unpublished, about one of the most ambitious projects that the writer
Joan Fuster (Sueca, 1922-1992) conceived in the 1960s, a Social History of
the Catalan Language. Even though it didn’t materialise in a publication, it is
closely connected to the genesis of other Fuster’s works and cultural studies.
The article provides data on the gestation process of this project through the
essayist’s epistolary files with various editorials, institutions and personalities
in the Catalan culture, and also through his work papers that can be found in
Espai Joan Fuster. Finally, we attach an appendix with a well-defined scheme
of the eventual Social History of the Catalan Language that Fuster sent to
Jaume Bofill’s Foundation in 1969. Fuster had reached an agreement with
that foundation to elaborate it.
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Keywords: Joan Fuster, Social History, Catalan Language, Jaume Bofill’s
Foundation, Espai Joan Fuster.

Anàlisi i comparativa de les versions de la rondalla «La mare dels peixos»
d’Enric Valor
INMACULADA VENDRELL FERRI
RESUM
En «Anàlisi i comparativa de les versions de la rondalla «La Mare dels
Peixos» d’Enric Valor» hem analitzat i comparat les diferents versions en
distints formats d’aquesta rondalla. Per dur a terme aquest treball hem
realitzat una tria d’estudis previs des dels quals partirem, la finalitat
d’aquest treball és i) revisar-ne els estudis que ja s’han fet i definir els
conceptes bàsics d’aquest àmbit i ii) analitzar i comparar les diferents
versions de «La Mare dels Peixos». Primer hem realitzat un estudi sobre
el folklore, el gènere rondallístic, el pas del gènere oral a l’escrit i les
rondalles d’Enric Valor. Després de contextualitzar tota la matèria, hem
establert la metodologia que seguirem per a realitzar l’anàlisi del corpus
del nostre treball, a més, hem recollit informació d’estudis sobre «La Mare
dels Peixos» i hem comentat les versions escollides per a continuació
realitzar l’anàlisi i comparativa de les diferents versions de la rondalla.
Paraules clau: Literatura catalana contemporània, anàlisi discursiva,
rondalles meravelloses, Enric Valor.
ABSTRACT
In «Analysis and comparison of the versions of the fable "La Mare dels
Peixos" by Enric Valor we have analysed and compared the different versions
in different formats of this tale. To carry out this work we have made a
selection of previous studies from which we will start, the purpose of this work
is i) to review the studies that have been done and to define the basic concepts
of this field and ii) to analyse and to compare the different versions of «La
Mare dels Peixos». Firstly, we have done a study of folklore, the tale genre, the
transition from oral genre to written genre and the tales of Enric Valor. After,
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we have established the methodology that we will follow in carrying out that
analysis of the corpus of our work, in addition, we have collected information
from studies about «La Mare dels Peixos» and we have commented the
selected versions for the making of the comparative analysis of the different
versions of this tale.
Keywords: Contemporary Catalan literature, discursive analysis, tales of
magic, Enric Valor.

Les peculiaritats sociolingüístiques del català i el rol del professorat de llengua
ADÉLA KOTATKOVA
RESUM
El català és una de les llengües romàniques més homogènies, però
experimenta dificultats importants en els processos de normativització i
d’estandardització. Més que amb la variació objectiva de la llengua,
relacionem aquests problemes amb factors polítics i sociolingüístics: la
manca d’un estat nacional que doni suport a l’idioma, la fragmentació
administrativa, els processos de substitució lingüística actius en els
diversos territoris, la falta de mitjans de comunicació que abastin tota la
comunitat lingüística. Aquests fenòmens impliquen una sèrie de reptes
per a l’educació dels alumnes, tant des del punt de vista dels
coneixements, de les habilitats, com de les actituds, i no es poden obviar a
l’hora de dissenyar les estratègies i la praxi de l’ensenyament. Entre les
aportacions que el professorat de català pot fer per millorar la situació
sociolingüística, posem el focus en els següents: contrarestar l'atrició de
l’idioma, exposar els alumnes als diversos accents (tot superant tant
l’enfocament dialectològic com l’esperit d’antiquari), contribuir a
l’estabilitat del sistema normatiu i de l’estàndard i esdevenir models de
manteniment de la llengua.
Paraules clau: sociolingüística, normativització, estandardització , català,
substitució lingüística, educació.
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ABSTRACT
Catalan is one of the most homogeneous Romance languages, but it experiences significant difficulties in the processes of standardization and standardization. More than with the objective variation of the language, we relate these
problems to political and sociolinguistic factors: the lack of a national state
that supports the language, administrative fragmentation, the processes of
linguistic substitution active in the various territories, the lack of media covering the entire language community. These phenomena involve a series of challenges for the education of students, both in terms of knowledge, skills and
attitudes, and can not be ignored when designing strategies and practice of
teaching. Among the contributions that Catalan teachers can make to improve the sociolinguistic situation, we focus on the following: counteracting the
attrition of the language, exposing students to the various accents (overcoming
both the dialectological approach and the spirit of antiquarian), contribute to
the stability of the normative system and of the standard and become models
of maintenance of the language.
Keywords: sociolinguistics, standardization, Catalan language, linguistic
substitution, education.
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Aquest exemplar,
corresponent a l’any 2020,
ha estat maquetat a Altea:
a tocar de la Mediterrània,
que és la mar que permet navegar
fins a les platges d’Ítaca.

